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INFORMATIVO DO NAPNE

Em 24 de junho de 2019, foi publicado, na página do Colégio, o terceiro informativo do
NAPNE, uma edição comemorativa de 2 anos do NAPNE/CREIR.
LINK: http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2019/06/24/informativo-n-3-do-napne-esta-no-ar/
TURMA 52 QUIS SABER: “COMO VIVEM OS ALUNOS CEGOS?”

Em 15 julho de 2019, foi publicada, na página do Colégio, a atividade realizada pelos
professores Carolina, Débora e Jaqueline, da Turma 52; professor Leandro, de Educação
Física; e professora Cintia, coordenadora do NAPNE. O trabalho contou com a parceria da
aluna Gabrielle, de Realengo II. Para maiores informações, visitar a página do CREIR:
LINK:
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2019/07/15/turma-52-quis-saber-como-vivem-os-alunoscegos/

OFICINAS DO NAPNE

Em agosto, começaram as oficinas “Oficina de Consciência Fonológica”, “Vivências
Psicomotoras” e “Oficina de Estimulação da Linguagem Oral e Funções Executivas”, com
algumas crianças do CREIR que fazem parte do NAPNE. Cada oficina aconteceu uma vez
por semana, até dezembro de 2019, no entre turno, para contemplar as crianças dos dois turnos,
pré-selecionadas pela equipe do NAPNE.

RODAS DE CONVERSA SOBRE SÍNDROME DE DOWN

Nos dias de 5 e 29 de agosto, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE) promoveu as 3ª e 4ª Rodas de Conversa Inclusiva com a temática de
Síndrome de Down com o Professor Mestre Pablo Faria que atua no CREIR. Para maiores
informações, visitar a página do CREIR. A publicação na internet foi no dia 26 de setembro
de 2019.
LINK:
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2019/09/26/napne-do-creir-promove-rodas-de-conversasobre-sindrome-de-down/

PALESTRA SOBRE LINGUAGEM INFANTIL

No dia 31 de agosto de 2019, a fonoaudióloga Grazielle Lisboa, da equipe do NAPNE do
CREIR, apresentou a palestra “Fonoaudiologia Educacional: um olhar na comunicação
infantil”, na abertura da reunião de responsáveis. Para maiores informações, visitar a página
do CREIR. A publicação na internet foi no dia 7 de outubro de 2019.
LINK:
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2019/10/07/napne-do-creir-realiza-palestra-sobre-linguageminfantil/

I ENCONTRO NAPNE/SOEP DO CREIR

No dia 19 de outubro aconteceu no CREIR o “I Encontro NAPNE / SOEP” que tratou do
tema “Estratégias para a comunicação com as crianças”. Para maiores informações, visitar a
página do CREIR. A publicação na internet foi no dia 4 de dezembro de 2019.
LINK:
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2019/12/04/aconteceu-no-creir-i-encontro-napnesoep-nocreir/

INTEGRAÇÃO ENTRE NAPNEs CREIR E REALENGO I

Em outubro e novembro ocorreu a integração entre os NAPNEs de Realengo I e CREIR com
as crianças do GV atendidas em mediação e participantes das oficinas de Consciência
Fonológica e Vivências Psicomotoras. Essas crianças visitaram o espaço do NAPNE de
Realengo I, brincaram livremente com os jogos da sala e depois participaram de jogos
dirigidos de consciência fonológica, selecionados pelas fonoaudiólogas Rosana Gomes (RI) e
Grazielle Lisboa (CREIR).

HISTÓRIA EM LIBRAS NA TURMA 43

Para encerramento da Ciranda Literária em 2019, em novembro, as professoras da turma,
Luísa e Thaianne, em parceria com a fonoaudióloga da escola, Grazielle, convidaram os pais
surdos de uma criança da turma, para fazer o reconto em LIBRAS para todos da turma.

III EI DE PORTAS ABERTAS

No dia 14 de dezembro de 2019, ocorreu o III Encontro Educação Infantil de Portas Abertas
do CREIR, cujo tema foi “Os saberes docentes: a intencionalidade e os sentidos dos
encontros”. O evento de formação contou com a participação de 80 profissionais de Educação
Infantil de diversas instituições, públicas e privadas de ensino. Nesse evento, a coordenadora
Cintia Tavares ministrou a palestra “Inclusão, registro e documentação”.
O NAPNE também expôs o trabalho das três oficinas que aconteceram no decorrer do segundo
semestre com as crianças: Oficina de Consciência Fonológica, Vivências Psicomotoras e
Oficina de Estimulação da Linguagem Oral e Funções Executivas. Para maiores informações,
visitar a página do CREIR. A publicação na internet foi no dia 16 de dezembro de 2019.
LINK:
http://www.cp2.g12.br/blog/creir/2019/12/16/iii-encontro-educacao-infantil-de-portasabertas/

