
“Acessibilidade ao 
Palco”

Ceu Jaçanã



ACESSIBILIDADE AO 
PALCO

Projeto iniciado dia 15 de agosto de 2019. 
Atualmente com 29 crianças matriculadas em 2 
turmas. 
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Continuidade

Com a presença do Secretário Cid Torquato na
apresentação de 2018 firmou-se a parceria para 
continuidade do projeto Acessiibilidade ao Palco.

O Vereador Police Neto fez a indicação da emenda, 
mas a morosidade dos procedimentos atrasou em
tres meses o início do projeto que oficialmente se 
iniciou no dia 20 de Agosto, ao invés de 20 de maio
ou 20 de junho, como o plano inicial.
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Preparo pedagógico

2019

ORGANIZAÇÃO  DE CRONOGRAMA DEFINIÇÕES ESPACIAIS CONTATO COM ESCOLA

MUDANÇAS NA POLÍTICA DA ESCOLA

ALTERAÇÕES NA GRADE E JORNADA



O Desafio do Contraturno

O transporte é fundamental para
todas as crianças, mas em
especial para aquelas com
deficiência

Conseguimos algumas adapta-
ções aos horários de duas
peruas, com base na boa
vontade de perueiros sensíveis
ao projeto, solicitados pelso pais,
mães e professores.

O custo do transporte por aluno
é de R$220,00 por mês para
cada participante.
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DESAFIO

Crianças com deficiência, em geral, tem sérias 
dificuldades em atividades extra curriculares por 

conta da rotina atribulada com tratamentos 
médicos ou transporte dificultado. A partir de 
então algumas providências foram tomadas...



Providências para formação das turmas

1. Contato com os responsáveis de
cada uma das crianças com
deficiência que estudam na escola

2. Divulgação nas redes sociais do
CEU e do Polo Cultural

3. Aproximação com as escolas da
região

4. Contato com a Centro de
Supervisão Técnica de Saúde

5. Visita às UBSs
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Resultados efetivos...

1- Contato com Responsáveis

Parte dos alunos se adequou ao
novo sistema, o contraturno;
porém nem todos disporiam do
transporte ou logística necessária.

Esses alunos tentaram participar
mas devido às dificuldades eco-
nômicas e dependência da boa
vontade dos perueiros.

2 – Divulgação em Redes Sociais

• Divulgado em 
https://www.facebook.com/fanp
ageceujacana/

• Flyer virtual circulou pelos 
grupos ligados ao CEU e a 
inclusão 
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https://www.facebook.com/fanpageceujacana/


Resultados efetivos

3 – Aproximação com outras escolas

Foi feita divulgação presencial nas
escolas Otávio Pereira Lopes, Ângelo
Bortolo e Júlio Pestana.

Foram entregues também flyers
impressos nesses lugares para que as
educadoras colocassem nas agendas
dos alunos.

4 - Centro de Supervisão Técnica de Saúde

• A equipe do projeto se encontrou 
com Mariana de castro Couto, 
assessora técnica do 
departamento;

• Em consequência desse encontro 
se reuniram com a equipe do NIR 
Tucuruvi. A equipe especializada 
em inclusão se comprometeu com 
o projeto e encaminhou alguns 
atendidos
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Resultados efetivos

5 – Visita às UBSs

O flyer impresso do projeto foi
distribuído nas UBSs do bairro.

Na UBS próxima ao CEU foi feito
contato com a pediatra
responsável que se comprometeu
a entregar a divulgação do projeto
a todos os responsáveis
atendidos...
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Planejamento 
Pedagógico

Montagem teatral: O Mágico de Oz Apresentação 30.11.2019



História –
Assimilação e
repetição
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Entendimento da
personagem
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Confecção de
objetos e
artifícios cênicos
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Exercícios e jogos
cênicos
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Próximos passos...
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Ensaios 

Elaboração de figurinos 

Confecção de cenário 

Apresentação 


