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No dia 07 de julho o Centro de Referência em Educação Infantil
Realengo (CREIR) realizou a reunião de responsáveis do 1º Trimestre
do ano letivo de 2018.
Em parceria com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas, o CREIR recebeu a professora Amanda
Carlou (Pedagoga, mestre e doutoranda em Educação na área de
Educação Inclusiva. Especialista em Educação Especial) para uma
conversa sobre o Transtorno do Espectro Autista.
A reunião de responsáveis aconteceu no turno da manhã e foi
dividida em dois momentos: as famílias e a equipe pedagógica do
turno da manhã participaram da reunião de responsáveis, enquanto
o turno da tarde assistia a palestra. Depois, o turno da manhã se
encaminhou para a palestra, enquanto o turno da tarde foi para a
reunião nas turmas.
Amanda Carlou iniciou a conversa com a
contação do livro de sua autoria “Silu, um
macaco diferente”. A história é inspirada em
crianças com o Transtorno do Espectro Autista.
Silu é um macaco alegre que gosta de brincar
de uma maneira diferente dos outros
macaquinhos da floresta. Inicialmente, sua
família e seus amigos não entendem e
estranham, mas aos poucos Silu nos mostra
que somos diferentes e que devemos respeitar uns aos outros.
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Após a contação da história, as famílias falaram a respeito das
suas impressões e trocaram com Amanda. Em seguida, a professora
iniciou sua conversa com a apresentação “Diversidade, entendendo o
Transtorno do Espectro Autista”.
Nessa apresentação, Amanda Carlou trouxe seus conhecimentos
teóricos aliados à sua experiência pessoal, pois ela tem um filho
diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista. Amanda falou
sobre diversidade, respeito às diferenças e o conceito de inclusão
social que é um conjunto de ações que garante a participação
igualitária de todos na sociedade, independente de classe social,
condição física, educação, gênero, orientação sexual, etnia, entre
outros.
Amanda trouxe em sua experiência situações que as famílias
passam e a importância da informação e da conscientização social.
Também relatou alguns desafios que as pessoas com autismo e suas
famílias enfrentam como exclusão, discriminação, incompreensão,
desrespeito, intolerância e bullying.
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Ao final, as famílias e a equipe pedagógica presente tiraram
dúvidas, trocaram conhecimentos e experiências a respeito da
temática.
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“Foi um prazer participar desse encontro com os familiares. O
interesse e envolvimento de todos os presentes na atividade me
sensibilizou bastante. Situações como essa me motivam a continuar
trabalhando em prol de uma educação verdadeiramente inclusiva. ”
Afirmou Amanda Carlou.

Dúvidas e sugestões entre
em contato conosco
napne.creir@cp2.g12.br
Contato Professora Nélia
Macedo
nmrmacedo@gmail.com

Palestra: Crianças, mídias e educação - os
desafios do diálogo para a família e a
escola
No dia 20 de outubro o Centro de Referência em Educação Infantil
Realengo (CREIR) realizou a reunião de responsáveis do 2º Trimestre
do ano letivo de 2018.
Em parceria com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas, o CREIR recebeu Nélia Macedo (professora
do Colégio Pedro II há 11 anos, mestre e doutora em educação pela
UERJ) para uma palestra sobre mídias para as famílias e a equipe
pedagógica.
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Nélia iniciou falando de infância, cultura e meios de comunicação
que as crianças e os adultos se relacionam. Falou sobre sua tese “Você
tem face? ”, sobre crianças e redes sociais, e seu projeto de pesquisa
desde 2015 no Colégio Pedro II – campus Engenho Novo I “Lugar de
mídia é na escola! ”
Em seguida Nélia trouxe
alguns
questionamentos
“Quem autoriza a criança a
entrar na internet? Como os
jogos,
sites,
aplicativos
dialogam com as crianças?
”, alertando e dialogando
sobre
o
acesso
a
determinados jogos, sites,
youtube,
programas
de
televisão
e
séries,
Professora Nélia Macedo
abordando
os
temas
classificação etária, consumismo, estereótipos, violência e desafios
que põem em risco a vida das crianças.
A professora Nélia ressaltou às famílias a importância de
acompanharem a interação das crianças com as mídias, assistirem
juntos e problematizarem questionando se determinado conteúdo é
bom, se é engraçado, por que? Nélia pontuou a necessidade de
negociação e conversa, não no sentido de proibir, mas de mediação
das famílias sobre o que as crianças assistem e jogam.

“Como a gente enfrenta esses desafios? Como pesquisadora tenho
estudado e lendo, como mãe também estudando e conversando....
Queremos nos omitir? Ocupar um lugar de vigilância? Não devemos
julgar, pois cada um tem sua estratégia para educar seus filhos.
Enfatizo a importância do diálogo, da presença e da participação das
famílias nesse processo. ” Trecho de uma fala da Nélia durante a
palestra.
Em continuidade à palestra, as professoras de Informática
Educativa do CREIR Aline Musse e Angélica Moraes apresentaram a
proposta de trabalho desenvolvida com as crianças nos três
grupamentos.
Aline iniciou falando sobre o
planejamento e as estratégias da
Informática
Educativa
para
trabalhar com as demandas e
curiosidades das crianças junto às
tecnologias. Também apresentou a
pesquisa sobre “Quais são os
recursos que as crianças utilizam
fora da escola?” e falou do papel da
Professora Aline Musse
escola no auxílio a construção do
conhecimento e mediação com a informação. Em seguida apresentou
o trabalho da Informática Educativa com o uso da internet e sem
internet. Na internet, pesquisam informações sobre os projetos e as
atividades, utilizam alguns jogos selecionados pelas professoras.
Angélica falou do trabalho fora
da
internet,
offline,
no
computador, no tablet ou outros
recursos, utilizando jogos, fazendo
gravações de vídeos e/ou áudios,
criando os próprios jogos com
softwares de autoria, na grande
maioria dos casos interagindo com
os projetos das turmas.
Professora Angélica Moraes

“Nas aulas de Informática Educativa entendemos a importância de
estimular a formação da criança para o uso consciente e produtivo da
internet: conhecer diferentes fontes de pesquisa sobre suas
curiosidades e desejos de investigação. “ Destaca Aline Musse.
Ao final, os responsáveis tiraram dúvidas e trouxeram
contribuições para reflexão sobre as temáticas abordadas.

Até a próxima edição!

