Apae de Guaraí/TO é exemplo de inclusão escolar
Com atenção voltada para os princípios da inclusão escolar, que enfatiza a
necessidade de se alcançar uma educação para todos, centrada no respeito e
valorização das diferenças, a Diretoria Regional de Educação de Guaraí/TO tem
procurado desenvolver um trabalho conjunto entre as Escolas Especiais, as Salas de
Recursos e Ensino Comum, por meio do apoio técnico da representante do Ensino
Especial.
As Escolas Especiais da Regional, que são entidades conveniadas mantidas
pela Apae de Guaraí, são: Escola Especial Filhos da Luz no município de Colméia
que atende 145 alunos, Escola Especial Edison Dutra de Fortaleza do Taboão
atendendo 28 alunos, Escola Especial Estrela da Esperança de Guaraí com 136
alunos, Escola Especial Novo Paraíso de Goianorte com 27 alunos, perfazendo um
total de 336 alunos. As Escolas Especiais atendem crianças com deficiência
intelectual, autistas, com paralisia cerebral e com outras deficiências e síndromes,
desenvolvendo um trabalho educacional de alfabetização por meio do programa da
Apae Educadora, algumas tem atendimento multidisciplinar tais como: fisioterapia,
psicólogo, fonoaudiólogo, ortodontia e desenvolvem também um trabalho
pedagógico e profissionalizante com oficinas, preparando para inserção no mercado
de trabalho, o que muito auxilia no desenvolvimento, principalmente, com a
elevação da auto-estima.
O trabalho desenvolvido nestas escolas, com os alunos, famílias e
comunidade, muito tem contribuído para o aumento da inclusão dos alunos na rede
comum. Os alunos que são incluídos continuam recebendo, em período inverso, o
atendimento da equipe multidisciplinar; os que já tem idade, fazem trabalho de
oficina e a escola acompanha com o trabalho de itinerância o desenvolvimento dos
alunos, mantendo um intercâmbio entre escola comum/ escola especial e família.
A Escola Especial Estrela da Esperança - APAE de Guaraí incluiu na
escola comum, 08 (oito) alunos no ano de 2006 e 06 (seis) em 2007.
A Escola Especial Filhos da Luz – APAE de Colméia incluiu em 2006, 13
(treze) alunos e em 2007, 11 (onze).
As outras duas Escolas Especiais ainda estão em fase de implantação, mas
desenvolvendo um trabalho com a mesma perspectiva de inclusão.
As Salas de Recursos são salas equipadas com recursos didáticos especiais,
onde o professor deve atender o aluno com necessidades educacionais especiais,
oferecendo recursos necessários ao seu desenvolvimento, trabalhar em conjunto
com o professor do ensino regular e a família. Prestam atendimento a alunos com
necessidades educacionais especiais de escolas estaduais, municipais e particulares,
organizando o horário de acordo que cada aluno receba duas horas
de
atendimento, duas vezes por semana, em horário inverso ao da sala comum.

A inclusão, em Guaraí, está caminhando rumo às transformações que todos
almejam. Escolas devem conceber um sistema educacional inclusivo, que ofereça
respostas educacionais diversificadas, em articulação com as políticas públicas,
fazendo da diversidade a qualidade no processo educacional.

