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CONTEXTUALIZAÇÃO
  Com base no tema: “Pessoa com deficiência: direitos, necessidades e

realizações”   A  campanha  "Semana  Nacional  da  Pessoa  com  Deficiência

Intelectual e Múltipla 2017" acontece nos dias 21 a 28 de agosto. Instituída em

1964 com o nome de Semana Nacional da Criança Excepcional, foi pensada

para  elucidar  a  condição  dessas  pessoas  de  forma  a  contribuir  para  a

desconstrução  de  preconceitos  e  para  divulgar  quais  são  as  necessidades

destas pessoas, cada uma com sua excepcionalidade. 

Diante dessas perspectivas, com o objetivo de vencer a barreira

do preconceito foi realizado com os alunos do Clube de Ciências da escola

Carlota Vieira da Cunha, um mural informativo e interativo onde a comunidade

escolar colaborou participou da confecção do mesmo. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
-Estimular o pensamento criativo;

-  Desenvolver  o  trabalho  em equipe  para  a  confecção  de  um mural

dinâmico, informativo e interativo.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

-  Conscientização da comunidade escolar  a  inclusão da pessoa com

deficiência.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os alunos do Clube de Ciências da Escola foram convidados a participar

de  uma  atividade  em  comemoração  a  Semana  Nacional  da  Pessoa  com

Deficiência Intelectual e Múltipla acontece nos dias 21 a 28 de agosto de 2017.

Estes realizaram a atividade no laboratório de Ciências.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO  



Figura  1:  Mural  em  comemoração  a  Semana  Nacional  da  Pessoa  com
Deficiência,  realizado pelos alunos do Clube de Ciências da Escola Carlota
Vieira da Cunha.

AVALIAÇÃO
  A avaliação será realizada através do desempenho e criatividade dos

alunos ao desenvolver a atividade proposta. 

REFERÊNCIAS
Disponível  em:  <http://apaebrasil.org.br/page/semana-nacional-da-

pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-2017>.  Acessado  em:  20  de
Agosto de 2017.
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Em comemoração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência foi

confeccionado  um  mural  dinâmico,  informativo  e  interativo,  este  que  foi

realizado durante a manhã do dia 22 de Agosto de 2017,  com os alunos do

Clube de Ciências da Escola Carlota Vieira da Cunha. Com base no tema:

“Pessoa com deficiência: direitos, necessidades e realizações”   A campanha

"Semana  Nacional  da  Pessoa  com  Deficiência  Intelectual  e  Múltipla  2017"

acontece nos dias 21 a 28 de agosto.  Instituída em 1964 com o nome de

Semana  Nacional  da  Criança  Excepcional,  foi  pensada  para  elucidar  a

condição  dessas  pessoas  de  forma  a  contribuir  para  a  desconstrução  de

preconceitos e para divulgar quais são as necessidades destas pessoas, cada

uma com sua excepcionalidade. 



Figura  1:  Mural  em  comemoração  a  Semana  Nacional  da  Pessoa  com
Deficiência,  realizado pelos alunos do Clube de Ciências da Escola Carlota
Vieira da Cunha.


