
1 

 

 

 
Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas 

     Dezembro / 2020                                                          Boletim Informativo NAPNE CREIR                                   Número 4 

Nesta edição: 

NAPNE CREIR em 
2020 

 
• Encontros Afetivos 
• Gotículas de Afeto 
• Parceria com a 
Biblioteca Floresta de 
Livros 
• Parceria com o SOEP 
• Encontros síncronos 
interdepartamentais 
• Podcast Acessível 
NAPNE CREIR 
• Outras publicações  
• Outras ações 

 

Informações 
 

• Todas as imagens 
apresentadas foram 
autorizadas e cedidas 
para este boletim. 
 
• Nas produções de 
vídeos, contamos com a 
participação especial 
de alguns familiares da 
equipe do NAPNE. 
 

 

 

 

 

 

NAPNE CREIR em 2020  
 

Rico! 

Diverso! 

Potente! 

Quão significativo e enriquecedor é o nosso trabalho, 

Quando vivido, ouvido e compartilhado com o outro. 

Com os outros. 

Não tenhamos medo de expor, de falar, de compartilhar... 

O que fazemos e vivemos. 

Tudo ganha mais sentido, quando é bem repartido. 

Aprendamos com as crianças: 

A ouvir os silêncios, 

A olhar as insignificâncias significantes que nos cercam, 

A compartilhar alegrias, sorrisos e descobertas. 

 

                         (Lucidalva Silva, 2020, Professora de Educação Infantil 

e do NAPNE CREIR) 

 
Iniciamos o ano de 2020 com toda esta potência e riqueza com as 
crianças do CREIR. Fomos interrompidos por uma pandemia que 
nos afastou do chão da escola. Precisamos nos reinventar e buscar 

meios de continuarmos a compartilhar alegrias, sorrisos e 
descobertas. Nesta edição, compartilharemos um resumo do 

trabalho que foi desenvolvido pela equipe do NAPNE com as 
crianças, as famílias e a equipe pedagógica do CREIR nesse ano 

atípico.  

 
Encontros afetivos  

 

A equipe realizou encontros afetivos individuais com as crianças 

antigas atendidas pelo núcleo via chamada de vídeo. O objetivo era 
saber como as crianças estavam e fortalecer os vínculos afetivos. 
Foram momentos de rever as crianças, conversar, brincar, contar 

histórias, mostrar as novidades.  

 

Encontro afetivo com uma família via chamada de vídeo 
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Coordenadora do 
NAPNE 

Cintia Tavares 
 

 

Equipe NAPNE 
Andréa Ribeiro 
Camila Machado 
Cintia Tavares 

Grazielle Lisboa 
(Fonoaudóloga 
Educacional) 

Jacqueline de Oliveira 
Katia Bizzo 

Lucidalva Silva 
Márcia Pinto 

 
 

Dúvidas e sugestões, 
entre em contato 

conosco 
napne.creir@cp2.g12.br 

 

 

Canal do Youtube 
NAPNE CREIR CPII 

 
 

Blog do CREIR 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/ 

 

Gotículas de Afeto  
 
A equipe organizou e publicou no blog do CREIR diferentes Gotículas 
de Afeto, em formato de vídeo, para se aproximar um pouco das 

famílias e das crianças. Convidamos todos a ouvirem histórias, 
imaginarem, brincarem. Perdeu alguma? Veja as gotículas 

publicadas e os links de acesso. 
 

Gotículas de Afeto IV: NAPNE CREIR convida todos para uma 

contação de história 
 

 

Adaptação do livro Meu amigo faz iiii  

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/05/15/goticulas-

de-afeto-iv-napne-creir-convida-todos-para-uma-contacao-de-historia/ 

 

Em parceria com a equipe do SOEP, publicamos duas gotículas:  

Gotículas de Afeto XI: Vamos brincar? 

 

 

Brincadeiras inspiradas no livro Folclorices de brincar  

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/10/goticulas-

de-afeto-xi/ 

Gotículas de Afeto XII: Vamos continuar a brincadeira? 
 

 

Brincadeiras inspiradas no livro Folclorices de brincar”  

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/08/01/goticulas-

de-afeto-xii/  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Gotículas de Afeto XVI: O que você gostaria de ser? Com a sua 

imaginação, você pode ser o que quiser! 
 

 

História da folha de papel  

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/08/28/goticulas-

de-afeto-xvi/ 

 

Gotículas de Afeto XXIII: Fazeduras do brincar: o que um jornal 
e um lenço vão ser na sua imaginação? 

 

 

Brincadeiras inspiradas nos livros O lenço e O jornal 

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/10/16/goticulas-

de-afeto-xxiii/ 

 

Gotículas de Afeto XXVIII: Vamos brincar com as rimas? 
 

 

Brincadeira adaptada da música “Peneira” 

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/11/27/goticulas-

de-afeto-xxviii-napne-creir-vamos-brincar-com-as-rimas-2/ 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Gotículas de Afeto XXXI: História Olelê – uma antiga 

cantiga da África 

 

Adaptação do livro Olelê: uma antiga cantiga da África 

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/12/18/goticulas-

de-afeto-xxxi-historia-olele-uma-antiga-cantiga-da-africa/ 

 

Parceria com a Biblioteca Floresta de Livros 
 

A equipe do NAPNE participou do projeto Biblioteca Indica 6. Uma 
contação da história “Chapeuzinho Vermelho” com a participação 

das crianças do Grupamento III.   

 

 
Professora do AEE, Márcia, caracterizada de caçador 

Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/07/02/bibliotecaindica-6/ 

 

A equipe também está participando do projeto “Caixa Viajante”, que 
os profissionais Nathalia Moraes e Felipe Lêdo iniciaram nas turmas 
de GV. Consiste em uma caixa com diferentes materiais, livros e 

brinquedos que ficam por uma semana na casa de cada família 
proporcionando uma proximidade entre a equipe pedagógica do 

CREIR, as famílias e as crianças.  

 

 

Imagem da Caixa Viajante da turma 52 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Parceria com o SOEP 
 

Além da parceria nas Gotículas de Afeto, as equipes do NAPNE e do 
SOEP trabalharam juntas nas reuniões com responsáveis, 

atendimentos por e-mail e trocas de informações sobre as famílias. 
Publicaram no blog do CREIR o texto “Pensando sobre o convívio 

familiar em tempo de distanciamento social”, disponível em 
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/05/13/soep-napne-creir-
em-acao-pensando-sobre-o-convivio-familiar-em-tempo-de-

distanciamento-social/.  

E realizaram a atividade síncrona “Roda de Conversa NAPNE e 

SOEP: Emoções em Foco”. 

 

Imagem utilizada na roda de conversa 

 

Para quem não pôde assistir, as equipes disponibilizaram um 
resumo do tema tratado no encontro. Disponível em: 
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/11/19/resumo-da-roda-

de-conversa-emocoes-em-foco/. 

O SOEP também realizou a Sala de Conversa no Telegram e teve a 

participação da professora da equipe do NAPNE, Andréa Ribeiro, na 
temática sobre as emoções.  

 

Encontros síncronos interdepartamentais 
 

A equipe do NAPNE esteve presente nos encontros 
interdepartamentais (realizados por outras equipes) para 

observação e acompanhamento das crianças atendidas pelo núcleo. 
Foram eles: encontros musicais, viagens experimentais, encontros 

com as crianças do 1o ano do Ensino Fundamental, rodas de leitura 
e encontros de pátio.  
 

 
Encontros de pátio: História dramatizada do Livro A verdadeira história da 

Chapeuzinho Vermelho 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Podcast Acessível NAPNE CREIR 
 
Em outubro, iniciamos o Podcast Acessível NAPNE CREIR, voltado 
para as famílias e para a equipe pedagógica. Objetivamos tratar de 

temas referentes ao desenvolvimento infantil, emoções, educação 
antirracista e ao exercício da parentalidade. Nós o chamamos de 

podcast porque o seu texto é narrado; e de acessível porque esse 
texto também é exposto em legenda, com o intuito de possibilitar 
o acesso de pessoas surdas. Além disso, o podcast apresenta a 

audiodescrição das images de fundo, para ampliar a possibilidade 
de acesso de pessoas cegas. 

 
Podcast acessível NAPNE CREIR I: Nascimento de Irmãos 

 

Imagem de fundo do Podcast I 
 

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/10/30/podcast-

acessivel-napne-creir-i-nascimento-de-irmaos/ 

Podcast acessível NAPNE CREIR II: Quem sou eu? 
Autoestima em construção 

 

Imagem de fundo do Podcast II 

 

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/11/12/podcast-

acessivel-napne-creir-ii-quem-sou-eu-autoestima-em-construcao/ 

Podcast acessível NAPNE CREIR III: Por uma educação 

antirracista desde a infância 

 

Imagem de fundo do Podcast III 

 

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/12/10/podcast-

acessivel-napne-creir-iii-por-uma-educacao-antirracista-desde-a-

infancia/ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Outras publicações 

 
Nesse período, também foram feitas outras publicações no blog do 
CREIR. Divulgamos a seguir:  

 
➢ NAPNE em ação: orientações sobre prevenção e ações contra o 

coronavírus em Libras – Disponível em: 
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/03/25/napne-em-acao-

orientacoes-sobre-prevencao-e-acoes-contra-o-coronavirus-em-libras/ 
 
➢ NAPNE CREIR homenageia Dia Nacional do Surdo – 

Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2020/09/26/napne-creir-

homenageia-dia-nacional-do-surdo/ 

➢ NAPNE parabeniza a equipe de fonoaudiologia educacional – 
Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/blog/creir/napne-nucleo-de-atendimento-
as-pessoas-com-necessidades-especificas/noticias-napne-2/ 

➢ Blog e site da equipe de fonoaudiologia – Disponível em: 
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/napne-nucleo-de-atendimento-
as-pessoas-com-necessidades-especificas/fonoaudiologia/ 

➢ Vídeo de atividades remotas com interpretação em Libras – 
Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/napne-nucleo-

de-atendimento-as-pessoas-com-necessidades-
especificas/noticias-napne-2/ 

Outras ações 
 

A equipe do NAPNE também esteve envolvida em diferentes ações 
internas:  

➢ Participação em reuniões remotas (NAPNE, Reuniões de 
turmas, Reunião de Planejamento Semanal, Reunião de 

Planejamento Geral, Reunião de Planejamento Interlinguagens, 
Reunião de Coordenadores NAPNE, CONPED, GT Local Estudos e 
Planejamento de Protocolos de Retorno às Atividades na Educação 

Infantil Considerando a Situação de Pandemia, GT Central de 
Protocolos e Cenários Pós-Pandemia do CPII). 

➢ Participação de membros da equipe nas frentes de trabalho 
do Departamento de Educação Infantil “Escuta e interação com as 
crianças” e “Roda de Conversa com os responsáveis”. 

➢ Contato com as famílias de crianças atendidas pelo núcleo 
via e-mail.  

➢ Reuniões individuais remotas com algumas famílias de 
crianças atendidas pelo núcleo. 

➢ Participação em reuniões remotas do SOEP com famílias.  

➢ Organização e orientações às famílias sobre o auxílio 
Tecnologia Assistiva e Inclusão Digital.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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➢ Participação na roda de conversa: “Brincadeira é coisa séria? 

As crianças e as interações”, em parceria com o DEI.  

➢ Participação na roda de conversa: “Alimentação das crianças 

na quarentena: gostos, cheiros e texturas”, em parceria com o GT 
de Alimentação do DEI.  

➢ Participação no Grupo de Estudo IPE-BrANCo – Inclusão e 

Psicomotricidade Educacional – Brasilidades, Arte, Natureza e 
Corpo. 

➢ Participação na II Jornada de Educação Infantil (Oficina e 
Roda de Conversa). 

➢ Formação profissional no curso de capacitação ABA ao longo 

do ano (4 profissionais do NAPNE). 

➢ Capacitação profissional através de cursos variados em 

educação inclusiva e Educação Especial. 

 

 

Até a próxima edição!! 

 

 


