
 

 
 

 

Prédio do CAAPE 

 

O Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando (CAAPE) foi inaugurado em 31 

de outubro de 2003, situado na Rua 09, Casa 05 no Loteamento Parque das Acácias, Bairro 

Manguinhos no Município de Armação dos Búzios.  

Este Centro tem como gestores, o Professor e pedagogo severino Ramos dos Santos e a 

Professora e Psicóloga Flavia de Oliveira Gonzaga. 

Como o prédio precisou de muitas reformas, se fez necessário o atendimento home office e 

rodízio de profissionais na sede, visando realizar o trabalho de excelência e zelando pelo bem-

estar de todos. 

Aos poucos o espaço foi possibilitando o retorno de todos os profissionais e o trabalho com os 

estudantes inclusos nas unidades escolares, foi sendo desenvolvido.  

A Aprendizagem neste ano não teve atendimento devido a demora na conclusão da reforma e 

por faltar poucos meses para o fim do ano letivo. 

Vale ressaltar que o CAAPE, atende dois grupos: os estudantes com dificuldade de 

aprendizagem e os estudantes inclusos da rede municipal de ensino. Sendo assim, o CAAPE é 

composto por duas Equipes Multidisciplinares, cada Equipe atende um grupo, sendo a 

Aprendizagem atendida no prédio do CAAPE e o da Inclusão, acontece nas Unidades Escolares. 

                                     



 

 

 

 

EQUIPE DA COORDENAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL E AS SUAS AÇÕES 

 

A Coordenação da Educação Especial tem em sua equipe, a Coordenadora e Psicopedagoga 

Adriana de Moraes, a Psicopedagoga Vanessa Maria Ferreira de Souza e a Neuropsicopedagoga 

Claudecir Teixeira Henriques.  

Esta equipe foi formada para desenvolver ações de qualidade e melhoria ao desenvolvimento 

na educação especial do nosso município.  

No início deste trabalho foi feito um levantamento em todas as unidades escolares, para 

solicitarmos quantas escolas retornaram com a capacidade de atendimento na sala de recursos, 

para os nossos estudantes inclusos. Através de muitas conversas, reuniões e negociações nas 

unidades escolares, retornaremos, com 5 unidades escolares com sala de recursos e 

implantamos com mais 3 salas de recurso (na escola Municipal Darcy Ribeiro, na escola 

Municipal Eliete Mureb e no CAAPE). 

A equipe da Educação Especial, amparou a nova equipe do CAAPE, dando todo o suporte, para 

que eles possam desenvolver, novo trabalho com qualidade. A equipe está sempre pronta para 

ajudar em equipe os departamentos que visam o trabalho da educação especial inclusiva. 

Junto com a equipe do CAAPE, foi realizado o levantamento dos estudantes inclusos na rede 

municipal de Armação dos Búzios, para a locação dos professores de apoio e auxiliares de 

classe que foram convocados do processo seletivo de 2021. 



 

 
A equipe da Educação Especial teve o início de esboçar o projeto da semana inclusiva, deste 

ano, mostrando a importância do trabalho da inclusão para todos. Esse trabalho foi finalizado 

através de lives, com os técnicos do CAAPE. 

Um outro projeto da educação especial foi a elaboração do projeto do caderno de jogos com o 

objetivo de potencializar a aprendizagem e através deste trabalho levamos os nossos estudantes 

inclusos a descoberta e a construção de novos saberes, dando-lhe o novo significado, por meio 

de jogos e brincadeiras. 

Foi elaborado um guia de orientações da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva, com o objetivo de levar informações acerca dos direitos dos estudantes especiais. 

A Secretaria Municipal de Educação através da Gerência da Educação Especial, juntamente 

com o CAAPE (Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando), vem pensando e 

elaborando estratégias de atendimento aos estudantes com deficiência, matriculados nas 

unidades escolares deste município, a fim de atender às necessidades e particularidades de cada 

um, garantindo uma inclusão de fato. 

Entendemos que todas os estudantes, sem exceção, têm o direito de participar das atividades 

propostas pela escola, sejam presenciais ou remotas. Não podemos aceitar retrocessos por conta 

da pandemia, privando o estudante com deficiência do acesso ao conteúdo curricular. 

Pensando desta forma, a equipe do CAAPE começou a diversificar estratégias e flexibilizar 

atividades, de modo a incluir a criança com deficiência. As atividades flexibilizadas foram 

elaboradas e enviadas para as unidades escolares, respeitando todo o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento do estudante incluso. 

Porém, houve a necessidade de elaborar um cronograma de visitas domiciliares dos técnicos do 

CAAPE (assistente social, psicopedagogo, psicomotricista e orientador educacional) aos 

estudantes com deficiência visual e auditiva. 

O objetivo destas visitas domiciliares é avaliar pedagogicamente o estudante, dialogar com os 

pais e aplicar um questionário social para conhecer melhor as famílias e suas necessidades 

quanto a aprendizagem de seu filho. 

 



 

 
 

Psicomotricidade 

 

De acordo com Fatima Alves, 2003 “a Psicomotricidade é CORPO, AÇÃO e EMOÇÃO”. 

Sendo assim, é imprescindível compreendermos a importância desse trabalho com as crianças. 

Afinal, trabalhar a psicomotricidade no âmbito educacional, trabalha o todo, uma vez que ela 

está associada às potencialidades: intelectuais, afetivas, sociais e motora do estudante. 

Propiciando segurança, equilíbrio e contribuindo, assim, com o desenvolvimento do mesmo.  

Sendo assim, o CAAPE no ano de 2021 recebeu o professor de Educação Física e Especialista 

em Psicomotricidade, Flávio Camanho, para fazer parte da Equipe e desenvolver esse trabalho 

com os estudantes de forma a contemplar não só o educando, mas também os seus familiares/  

 

responsáveis através de orientações nas visitas domiciliares, às unidades escolares, capacitação 

dos professores e demais profissionais da educação que atendem estudantes com algum 

comprometimento motor. 

 
“A Psicomotricidade é um meio inesgotável de afinamento perceptivo-motor que põe 

em jogo a complexidade dos processos mentais, fundamentais para a polivalência 

preventiva e terapêutica das dificuldades de aprendizagem.” (FONSECA. 1995) 

 

 

https://slideplayer.com.br/slide/11120776/ 

 

 

 

 

https://slideplayer.com.br/slide/11120776/


 

 

 

Fonoaudiologia    
                                                                                                                

Atualmente, o CAAPE tem 2 fonoaudiólogas, Liz Sanromã e Maria Inês Barbosa, ambas têm 

vasta experiência clínica e no âmbito Educacional Inclusivo.  

O trabalho no âmbito inclusivo tem sido árduo, mas necessário, sempre respeitando as restrições 

devido a Covid-19, tem realizado um trabalho de orientação junto a unidade escolar, visando 

auxiliar os profissionais da educação que estão diretamente em contato com os estudantes que 

apresentam algum comprometimento oral e/ou escrito. No entanto, foi realizando algumas 

intervenções junto com a família através de visitas e atendimentos domiciliares. 

O trabalho desenvolvido pelos profissionais tem por objetivo ultrapassar o muro das escolas, 

visando propiciar cidadãos independentes e autônomos. Por isso, é imprescindível a parceria 

com a família.   

 

 

 

…antes de ser para a comunicação, a linguagem é para a elaboração; e antes de ser 

mensagem, a linguagem é construção do pensamento; e antes de ser veículo de 

sentimentos, ideia, emoções, aspirações, a linguagem é um processo criador que 

que organizamos e informamos as nossas experiências.Franchi (1992,p.25). 

 

                                 http://www.jimmyadvocacia.com.br/linguagem-e-advocacia-criminal-fracasso-e-sucesso/ 

 

Psicopedagogia 

A Psicopedagogia é um campo do saber que estuda as questões relacionadas ao não-aprender 

em algumas crianças. A área se preocupa com a aprendizagem humana e busca garantir que 

http://www.jimmyadvocacia.com.br/linguagem-e-advocacia-criminal-fracasso-e-sucesso/


 

 
todos tenham as condições necessárias para garantir o seu desenvolvimento cognitivo, social, 

cultura, etc.  

As técnicas e métodos aplicados pela psicopedagogia visam uma intervenção psicopedagógica 

que possa culminar na solução de problemas relacionados à aprendizagem. 

O psicopedagogo pode avaliar o estudante com o intuito de identificar possíveis situações que 

interferem em seu desempenho escolar.  Temos no CAAPE hoje, 2 psicopedagogas, Shana 

Fernanda e Ivaneide que visam garantir o bom andamento das atividades, além de possuir uma 

importância significativa para a inclusão escolar. Além disso, as psicopedagogas possuem um 

importante papel para intervenção junto à família dos estudantes, visto que o ambiente familiar 

também influencia no aprendizado e desenvolvimento infantil. 

https://1.bp.blogspot.com/FP424V10xLI/XWi1X6s_tnI/AAAAAAAAAho/xzaLFMyit_YArZPOt_D79g1V5aMSqpYCQCEwYBhgL/s1600/

psicopedagogia%2Bsimbolo.jpg 

 

Assistente Social 

O assistente social é o responsável por orientar os diretores, coordenadores, professores, pais e 

alunos a seguirem e cumprirem um papel social importante para a escola, respeitando e 

entendendo os direitos que cada um possui e suas responsabilidades no meio educacional, 

tornando a família e a escola mais próximas.  

Vale salientar que hoje o CAAPE tem três Assistentes Sociais: Simone, Solange Mathias e 

Lilian Souza. Apesar do CAAPE atender os estudantes com dificuldade de aprendizagem e os 

inclusos do município, devido às restrições causadas pelo Covid-19, respectivamente neste ano 

o atendimento está focado para os estudantes inclusos. 

 

https://1.bp.blogspot.com/FP424V10xLI/XWi1X6s_tnI/AAAAAAAAAho/xzaLFMyit_YArZPOt_D79g1V5aMSqpYCQCEwYBhgL/s1600/psicopedagogia%2Bsimbolo.jpg
https://1.bp.blogspot.com/FP424V10xLI/XWi1X6s_tnI/AAAAAAAAAho/xzaLFMyit_YArZPOt_D79g1V5aMSqpYCQCEwYBhgL/s1600/psicopedagogia%2Bsimbolo.jpg


 

 

 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_RQEZfTyN1R4XoVPHCTRTRUUu8AHXGSzFA&usqp=CA
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[...] profissão de cunho educativo, inscrita, predominante, nos processos de 

organização/reorganização/afirmação da cultura dominantes - subalternizante e 

mistificadora das relações sociais - contribuindo para o estabelecimento de mediações 

entre o padrão de satisfação das necessidades sociais, definindo a partir dos interesses 

do capital, e o controle social sobre a classe trabalhadora. Todavia, cabe ressaltar que, 

nas três últimas décadas, em contraposição a essa tendência dominante registra-se, no 

âmbito do amplo movimento de reconceituação do Serviço Social na sociedade 

brasileira, o avanço do processo de vinculação do projeto profissional que se consolida, 

nos anos de 1980, às lutas sociais da classe trabalhadora e de outros segmentos 

sociais[...]. (ABREU,2004, p.44).       

 

Psicologia 

A Psicologia é o estudo científico dos processos mentais e do comportamento do ser humano e 

as suas interações com o ambiente físico e social. A palavra provém dos termos 

gregos psico (alma ou atividade mental) e logia (estudo). É o estudo dos fenômenos psíquicos 

por intermédio da análise de suas emoções, suas ideias e seus valores. 

O CAAPE hoje é composto por três psicólogos: Maria Tereza, Carlos Roberto e Calina. 

Estamos vivendo em um ano atípico, no qual a dinâmica social e familiar foi forçada a mudar 

causando grande impacto social, econômico e mental. Por isso, esses profissionais são ainda 

mais importantes, sendo assim, necessário, um novo olhar e prática diante dessa nova realidade. 

Por isso, os psicólogos realizaram ao longo deste ano além das ações comuns, tais como: 

atendimento individualizado a alguns estudantes, orientações a responsáveis e profissionais 

escolares, observação e avaliação dos estudantes inclusos, se fez necessário, criar um guia de 

orientações para os professores de apoio para o retorno presencial com o intuito de auxiliá-los 

na construção de vínculo ao estudante e compreender pontos importantes para que a  

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_RQEZfTyN1R4XoVPHCTRTRUUu8AHXGSzFA&usqp=CAU
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_RQEZfTyN1R4XoVPHCTRTRUUu8AHXGSzFA&usqp=CAU


 

 
 

aprendizagem seja consolidada. Além disso, foram disponibilizados nas redes sociais oficial do 

CAAPE (Instagram e Facebook) vídeos com temas significativos, como: autismo, 

conscientização do suicídio, entre outros. 

 

 

 

https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Psicologia_escolar.jpg 

 

 

  

Sala de Recursos Multifuncionais 

 
As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e 

materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado que 

tem como objetivos: Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. Garantir a transversalidade das 

ações da educação especial no ensino regular. Fomentar o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem. 

Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. O conjunto 

de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos que caracterizam o Atendimento 

Educacional Especializado são organizados institucionalmente e prestados de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. 

Atualmente o município de Armação dos Búzios, tem 8 salas de recursos visando atender o 

maior número possível de estudantes inclusos matriculados na rede municipal de ensino. Como 

o município hoje tem 21 unidades escolares com estudantes inclusos, as escolas pólo têm por 

objetivo atender a sua demanda e das escolas próximas. 

https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Psicologia_escolar.jpg


 

 
Escolas com Sala de Recursos Multifuncional: Lydia Sherman, Eulina de Assis Marques, Eliete 

Mureb de Araujo Goes, Darcy Ribeiro, Emigdio Coutinho, João José de Carvalho, José Bento 

Ribeiro Dantas, CAAPE. 

 

PROFESSOR DE APOIO 

O professor de apoio é um profissional com formação pedagógica, seja através do ensino médio 

(formação de professores) e/ou pós graduação em pedagogia ou disciplina específica.  

Tal profissional deve ter cursos na área de educação especial, pois irá trabalhar diretamente 

com esse estudante, dando suporte no âmbito escolar. No que tange o currículo escolar, esse 

profissional irá auxiliar os regentes na confecção das atividades, flexibilização, adaptação 

curricular e /ou currículo funcional.  

 

AUXILIAR DE CLASSE 

 O município neste ano esteve oferecendo para auxiliar alguns estudantes inclusos no início da 

sua escolarização e /ou para aqueles que precisavam de um suporte maior para sua locomoção 

e higienização, o auxiliar de classe.  

Esse profissional precisa ter experiência e cursos na área da educação inclusiva, no entanto, não 

há necessidade de graduação pedagógica, pois esse profissional não irá desenvolver atividades 

pedagógicas, e sim, auxiliarão o estudante nas atividades. Ficando assim, obrigatoriamente a 

responsabilidade total dos regentes a confecção das atividades para o estudante incluso.   

                                                                                                                                           

ATENDIMENTO DOMICILIAR 

Esse ano o município de Armação dos Búzios, vem realizando diversas reformas em diferentes 

unidades escolares, levando a ausência da aula presencial nessas unidades. Para que os 

estudantes inclusos tivessem seus direitos garantidos e respeitados, foi ofertado o atendimento 

pedagógico domiciliar, o responsável que concordou com o atendimento, teve um professor em 

sua residência duas vezes na semana, com duração de 2 (duas) horas cada aula.  



 

 
 Vale salientar que o responsável não foi obrigado a aceitar, todavia, se fez necessário assinar 

um termo, tomando ciência do atendimento, porém optando por não o ter. Também demos a 

sugestão de atendimento on-line.  

Mesmo o atendimento não ocorrendo no âmbito escolar, é imprescindível a comunicação do 

professor de apoio com a Equipe pedagógica e com os regentes da turma, visando sempre a 

qualidade de ensino. 

 

Professor de Braille 

No município há estudantes com baixa visão e com cegueira total, como isso é imprescindível 

que tenhamos profissionais capacitados para melhor atendê-los. Diante dessa perspectiva, o 

CAAPE neste ano tem a professora Rozália Taylor que irá auxiliar e orientar os responsáveis, 

professores de apoio, regentes e equipe pedagógica, visando proporcionar qualidade de vida e 

uma educação inclusiva. 

Com isso, foi desenvolvida uma apostila de orientações, disponibilizado nas redes sociais 

oficial (Instagram e Facebook) do CAAPE, vídeos com introdução a Braille e atendimentos 

periódicos com os professores e com a Equipe pedagógica que atendem esse público-alvo.  

 

Professora de Libras 

No município, há estudantes com comprometimento parcial ou total auditivo, sendo assim 

necessário o uso da Língua de sinais, Libras, por isso, é imprescindível que tenhamos 

profissionais capacitados para melhor atendê-los. Diante dessa perspectiva, o CAAPE neste ano 

tem a professora Marta Carvalho, que irá auxiliar e orientar os responsáveis, professores de 

apoio, regentes e equipe pedagógica, visando proporcionar qualidade de vida e uma educação 

inclusiva.  

 Diante disso, foi desenvolvida uma apostila de orientações, disponibilizado nas redes sociais 

oficial (Instagram e Facebook) do CAAPE, vídeos com introdução a Braille e atendimentos 

periódicos com os professores e com a Equipe pedagógica que atendem esse público-alvo.  



 

 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/smbolos_de_acessibilidade__libras_1540826006.png 

 

 

 

 

 

 

 

 


