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ESCOLA ESTADUAL WELDER MARIA DE ABREU SALES 

 

SEMANA NACIONAL DA INCLUSÃO  

 

A inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências 

e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar na sociedade. Para falar 

sobre inclusão escolar é preciso repensar o sentido que se está atribuindo à 

educação, além de atualizar nossas concepções e resignificar o processo de 

construção de todo o indivíduo, compreendendo a complexidade e amplitude que 

envolve essa temática. Também se faz necessário, uma mudança de paradigma 

dos sistemas educacionais onde se centra mais no aprendiz, levando em conta 

suas potencialidades e não apenas as disciplinas e resultados quantitativos, 

favorecendo uma pequena parcela dos alunos. 

Pensando dessa forma a Escola Estadual Welder Maria de Abreu Sales na 

gestão da diretora Graziane de Araújo Pitombeira Carvalho vem mudando a forma 

de trabalhar esta temática tão importante para sociedade e consequentemente de 

grande importância nesta comunidade Escolar, pois atualmente trabalhamos 

prioritariamente com 22 alunos com algum tipo de deficiência comprovadamente 

com laudo médico sendo essas deficiências variadas e com seu atendimento 

exclusivo.  

A unidade Escolar tem uma demanda expressiva de alunos com alguma 

necessidade  e por isso atualmente conta com um atendimento diferenciado na 

sala de Recursos multifuncionais e ainda com um montante de 07 professoras 

auxiliares para dar o atendimento pedagógico aos alunos dentro da possibilidade 

de aprendizagem de cada um. Sendo estes inseridos no contexto social de forma 

lúdica, prazerosa e com responsabilidade. 

Desta forma foi realizado dia 24 de setembro do ano de 2016 uma 

culminância em referência ao dia Nacional da Inclusão social. Durante as 

atividades foram propostas além do passeio com os alunos ao Parque Cimba 

aconteceram às apresentações envolvendo todos os alunos de forma inclusiva e 

socializadora. Entre as apresentações foram feitas apresentações variadas como: 

Jogral enfocando a poesia de Vania Castro. “INCLUSÃO E AMOR”, apresentação 
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musical da canção “É” Gonzaguinha, teatro da “LINDA ROSA JUVENIL” uma 

adaptação. Apresentação da música “QUALQUER JEITO” da cantora Kátia, 

apresentação da história de superação de Tony Melendez, do nadador 

paraolímpico Daniel Dias, da ex - atleta Laís Sousa e ainda do ex Big Brother 

Fernando Fernandes. O evento envolveu músicas e apresentações em libras a 

fim de contemplar todo o público envolvido. 

O evento foi exitoso, pois contou com a participação de toda equipe e ainda 

pais e responsáveis. A direção acredita que ações deste porte venham contribuir 

por uma escola mais acolhedora, participativa e principalmente inclusiva.    

Imagens do evento: 
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                                    Araguaína, 30 de Junho de 2016. 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: 

CREUZENY ALVES PINTO, TALIELY MAGALHÃES E CRISTIANE FREIRES 

 

 

 


