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De tudo ficaram três coisas
A certeza de que estamos começando
A certeza de que é preciso continuar
A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar.
Façamos da interrupção um caminho novo
Da queda, um passo de dança
Do medo, uma escada
Do sonho, uma ponte.
(Fernando Sabino)
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ORIENTAÇÕES PARA O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (REAPNP) EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Diante do contexto de pandemia e de restrições de contato pelo distanciamento social, surge
a necessidade da continuidade do ensino e da manutenção do vínculo criança/estudante/
escola, demandando novos desafios para professores e pais.
Considerando o público-alvo da Educação Especial entende-se que não se trata apenas de
levar o ensino até a casa das crianças/estudantes, mas sim, desenvolver formas efetivas de
atingi-los em suas especificidades. Logo, a implementação de estratégias de ensino, manejo
comportamental e auxílio às famílias na atenuação dos impactos deste momento em
suas vidas são de fundamental importância.

Nesta direção, este guia propõe maneiras de auxiliar as famílias, abordando recursos e atividades que podem facilitar a execução desta nova demanda aos profissionais da educação,
pais e responsáveis. Para isso, torna-se necessário esclarecer alguns conceitos norteadores.

ORIENTAÇÃO PARENTAL
Importante lembrar que a família é única, portanto, não existem receitas prontas. Os melhores caminhos são aqueles que
são construídos juntos, levando em conta as emoções e os
sentimentos também dos pais. É um processo que a família
tem papel ativo, que pensa junto e deve estar disposta a mudar em virtude do bem estar de todos. Afinal a saúde emocional dos pais influencia diretamente na saúde emocional dos filhos.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Inteligência emocional é a capacidade de identificar, avaliar e controlar as próprias emoções e compreender as emoções dos outros. A vida familiar é a nossa primeira escola de inteligência emocional. A inteligência emocional dos pais é crucial para o desenvolvimento saudável dos filhos.
Crianças se espelham no comportamento dos pais, portanto, o modo como os pais lidam com as próprias emoções é referência para
os filhos. É essencial que os pais invistam em autoconhecimento
(psicoterapia e meditação) para que assim, seja possível entender
suas emoções, regulá-las e então modelar seu comportamento.
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MEDO
O medo faz parte da infância e de todo nosso processo nas demais fases
da vida, tendo um papel adaptativo na medida em que nos protege de possíveis ameaças e riscos à nossa sobrevivência. No entanto, é importante
que estejamos atentos à intensidade e duração com que o medo se apresenta para podermos identificar se há necessidade de procurarmos ajuda
profissional. E quando se perceber que os medos possuem uma intensidade extrema, gerando sofrimento, mudanças no comportamento, no humor,
prejuízo à criança/estudante, como perda de contato social no espaço escolar ou entre amigos, recomenda-se buscar auxílio de um profissional da
psicologia para compreender e intervir nesse quadro.

COMO LIDAR COM O MEDO DAS CRIANÇAS?


Converse com seu filho, valide o medo
dele e fale sobre os seus medos também. Tente saber o que é que o assusta. Dê importância, procure não ignorálos, nem rir dos medos da criança. Isso
pode diminuir a confiança do pequeno
em você.



Ajude a criança a encontrar soluções
para superar o medo. Entre na fantasia
dela e construam juntos armadilhas e
prisões para os medos que ela tem.

ANSIEDADE
O atual momento que vivenciamos, coberto de
preocupações e mudanças, vem desencadeando
cada vez mais ansiedade, tanto nos adultos,
quanto nas crianças. Mas, afinal o que é esta tal
ansiedade?
Ansiedade é uma emoção natural do ser humano,
comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova, ou diante de decisões
difíceis no dia a dia. É um estado emocional caracterizado por sentimentos ruins. É importante
ressaltar que ansiedade não é doença, mas pode
tornar-se um transtorno, dependendo da frequência e intensidade.
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Estamos sendo constantemente bombardeados de inúmeras informações, muitas aterrorizantes, o que nos faz ficar preocupados, nervosos e impacientes. Quando o fluxo de pensamentos em nosso cérebro aumenta muito, acaba desencadeando emoções negativas.
O que precisamos saber quando
estamos tendo uma crise de ansiedade e que serve como lição,
neste momento de afastamento
social, como em qualquer fase da
vida é que precisamos aprender
a lidar com nossa própria mente
para preservar a sanidade mental.
Dicas que podem ajudar a lidar
melhor com a ansiedade:
 Pratique exercícios físicos.
 Aprenda a controlar a sua respiração.
 Evite pensamentos negativos.
 Dedique um tempo a você.
 Pratique meditação.
 Esteja na companhia de pessoas que façam você se sentir
bem.

IMPLEMENTAÇÃO DA ROTINA
A implementação de uma rotina visual reduz ansiedade com relação aos acontecimentos futuros, dá previsibilidade, diminui comportamento inapropriado. Mesmo se a criança/estudante
ainda não conhece o que está na rotina fica mais fácil executar, pois garante uma maior colaboração e rendimento da criança nas atividades quando ela consegue visualizar a tarefa proposta. A rotina visual possibilita demonstrar com imagens, figuras ou fotos, as atividades a
serem desenvolvidas pela criança naquele dia. As modificações na rotina são feitas com a
retirada ou colocação da figura representativa da tarefa.
A definição dos horários das atividades a serem realizadas é essencial para o processo funcionar. Pode-se pensar em dicas visuais escritas, caso sejam crianças alfabetizadas e demonstrem resposta melhor ao material escrito. E, podem ser realizadas para diferentes atividades, desde atividades de vida diária ( vestir-se, tomar banho) quanto atividades pedagógicas ( ler um livro, assistir videoaula). Podem ser feitas para qualquer idade, desde que se considere o repertório e as habilidades já
atingidas pela criança/estudante e tenham como intuito aumentar o
envolvimento da tarefa e a interação social.
Lembre-se de criar uma rotina leve. Você não precisa ficar o tempo todo criando atividades. Reserve um tempo para que a criança/
estudante tenha oportunidade de buscar suas próprias brincadeiras, um momento só dela, em que sua função passa a ser supervisionar e observar se as coisas estão indo bem.
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ORGANIZAÇÃO DA ROTINA EM CASA- MAYRA GAIATO

https://www.youtube.com/watch?v=carAHv1qQNI&t=6s

MANEJO DE ARRANJOS AMBIENTAIS
A organização do ambiente e dos materiais para que as atividades com as crianças/
estudantes sejam realizadas, podem atuar favorecendo ou desfavorecendo a sua realização
e a própria aprendizagem. É importante primar por um local arejado, tranquilo e organizado,
utilizando utensílios que o ambiente natural oferece. Retirar do ambiente de ensino estímulos desnecessários e possíveis distratores, utilizar itens de preferência da criança, como estímulos potencialmente reforçadores, é um recurso fundamental para manter o aprendiz engajado nas atividades propostas. Priorizar a manutenção de habilidades já aprendidas, levando em consideração o que é possível de ser realizado pela família, lembrando que os
pais serão apoio da aprendizagem (mediadores) e não têm a mesma capacidade de um
professor que se preparou para lidar com o pedagógico.

ENGAJAMENTO NAS ATIVIDADES DOMÉSTICAS
As atividades domésticas podem também transformar-se num momento de aprendizagem. Para isso, os pais
precisam permitir que os filhos desde pequenos comecem a contribuir na realização de algumas tarefas. Essas
tarefas podem ser ensinadas através da imitação (modelação) ou da instrução seguida da ajuda até que a criança consiga fazer sozinha (modelagem). Com as crianças pense em atividades conjuntas, como, por exemplo,
organizar uma gincana de limpeza da casa. Com o tempo, o engajamento passa a ser natural, há uma melhora
na qualidade de vida e autonomia da criança em relação às atividades rotineiras que passarão a ser oportunidades de ensino.

DICAS
COMO SEU FILHO PODE AJUDAR EM CASA
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A partir de
11 anos

2a3
anos

4a6
anos

7 a 10
anos

Guardar os brinquedos

Arrumar a cama

Colocar a mesa e
recolher após as
refeições

Preparar lanches
rápidos

Colocar roupas
sujas no cesto

Separar o lixo

Lavar a louça
(com supervisão)

Pôr a roupa para
lavar

Guardar sapatos

Regar as plantas

Recolher as roupas do varal

Trocar a roupa de
cama

Tirar o pó
(lugares baixos)

Ajudar a guardar
as compras

Varrer o chão

Lavar o banheiro

Tirar seu prato
da mesa

Alimentar os animais de estimação

Passar o aspirador de pó

Ajudar a cuidar
dos irmãos mais
novos
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APRENDENDO A LIDAR COM O COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS
Cada criança é única. É preciso considerar a individualidade de cada uma. Quanto mais se
conhece mais se consegue entender o comportamento e assim, ensinar coisas novas. Portanto, é preciso entender o porquê dos comportamentos estarem acontecendo, como o ambiente influencia e como a criança reage.
De forma geral, os comportamentos possuem quatro funções principais:
● Obtenção do objeto tangível ( conseguir pegar o objeto do seu desejo naquele momento).
● Fuga/ evitamento ( sair daquela situação que no momento gera algum desconforto para a
criança).
● Atenção ( conquistar a atenção dos pais/ cuidadores/professores).
● Controle ( fazer com que a situação aconteça conforme a criança quer).

AUTISMO - GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS
(THIAGO LOPES )
PARTE #1 / PARTE #2 / PARTE #3 / PARTE #4

https://www.youtube.com/watch?v=UaFQVWMp1eE
https://www.youtube.com/watch?v=uvEKfHTyLUU&t=146s
https://www.youtube.com/watch?v=p-L--sEpTfE
https://www.youtube.com/watch?v=0eyZWjGEUE8

Ao descobrir qual dessas funções está relacionada ao comportamento da criança, será possível desenvolver a intervenção adequada, traçar estratégias para trabalhar o comportamento indesejado.
ATENÇÃO: Alguns eventos aversivos, como gritar com a criança, podem não diminuir comportamentos-problemas, mas aumentá-los e propiciar a emissão de outros problemas de
comportamento. Sendo assim, sugere-se o uso de reforçamento para atingir comportamentos desejados.

O QUE É REFORÇAMENTO?
Reforçamento é um processo no qual um comportamento é fortalecido por uma consequência imediata que regularmente segue a sua ocorrência.
REFORÇADOR POSITIVO
É a adição de algo que resulte no fortalecimento do comportamento pelas consequências positivas (recompensas) que o próprio comportamento produz.
REFORÇADOR NEGATIVO
É a remoção de algo desagradável com a emissão de determinados comportamentos e
que, quando conseguida essa remoção, resulta no fortalecimento do comportamento.
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SUGESTÕES DE REFORÇADORES POSITIVOS
Reforçadores sociais
Fazer elogios entusiasmados (muito bem, parabéns, viva, que lindo, uau, bom trabalho),
sorrir, aplaudir, dar adesivos, fingir surpresa, beijar, rir, piscadelas, dar atenção.
Reforçadores com uso de atividades
Jogar cartas, quebra-cabeça, jogos de memória, massinha,
pintar, desenhar, encher as bochechas de ar e deixar a criança
apertar, jogos de tabuleiro, brincar de esconde-esconde, de
pega-pega, dançar, fazer bolhas de sabão, caminhar.
Reforçadores com uso de brinquedos e brindes
Figurinhas, carrinhos, balões, livros, flores, colar, pulseiras, adesivos, massinha, brinquedos.
Reforçadores com uso de contato físico
Abraçar, fazer cócegas, beijar, bater palmas.

DICAS PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS/ESTUDANTES COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA
Toda criança/estudante é capaz de aprender, isso não pode ser questionado. Como ele (a)
vai aprender, o que vou ensinar e de que forma, é que deve ser questionado. Logo, deve-se
estar atento às diferentes formas de ensinar, estar motivado e capacitado, deixar rótulos de
lado e buscar estratégias de atingir a aprendizagem, eliminando barreiras. Nesta direção sugere-se:
● Criar vínculo com a criança/estudante, saber o que ela gosta e não gosta.
● Utilizar objetos do interesse da criança/estudante (personagens, animais, brinquedos)
● Trabalhar períodos curtos de tempo, começar com atividades simples para não frustrar de
imediato.
● Falar pouco, palavras simples e se necessário apoiar sua fala em figuras para que a criança/estudante possa compreender.

● Incentivar a independência pedindo para fazer as atividades, se não fizer, ajudar e depois
ir retirando aos poucos a ajuda, até que a criança/estudante consiga sozinha.
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LIDANDO COM COMPORTAMENTOS INADEQUADOS
É preciso fazer uma análise funcional, ou seja, olhar para o comportamento considerando o
contexto ( antecedente, resposta, consequência).

1º passo: descobrir a função do comportamento, o que a criança/estudante deseja
conseguir, lembrando de avaliar o contexto que pode estar gerando desconforto para criança/estudante.
2º passo: tomar cuidado e traçar estratégias para não reforçar o comportamento inadequado. Não basta apenas ignorar, é preciso quebrar o ciclo através da extinção ( retirada do
reforçador).
3º passo: ter claro o que queremos que a criança/estudante faça, considerando o seu
desenvolvimento, seu nível de habilidade, se é verbal ou não verbal.
4º passo: para reduzir o comportamento inadequado é preciso ensinar novas habilidades com responsabilidade, agir prontamente de maneira adequada, expressar com carinho,
acreditar na mudança e ser modelo.
ATENÇÃO:


Mudança de hábito dá trabalho, pois a repetição possibilita a aprendizagem. É preciso ser
paciente, persistente, sempre elogiar e trabalhar com reforçadores.

 Algumas respostas atrapalham o desenvolvimento, tais como birras, comportamentos autolesivos, estereotipias (respostas repetitivas e com função autoestimulatória). É preciso
sempre estar atento, avaliando as diferentes situações para entender como em diferentes
contextos a estereotipia, por exemplo, pode ter uma função autorreguladora, mas pode
passar a ser ferramenta para a criança/estudante conseguir o que quer.
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ENSINO DE ALGUMAS HABILIDADES PARA CRIANÇAS/ESTUDANTES
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Atraso na linguagem oral expressiva e compreensiva: usar pistas visuais, ensino do
comportamento de ouvinte, estimular a oralização e a seguir instruções e comandos.
Déficit de atenção e hiperatividade: uso de estratégias que potencializam o foco, concentração, ensino da rotina com pistas visuais, ensino do comportamento de sentar, aguardar e a negociação de recompensas e trocas.
Interesses restritivos: ampliar o repertório e uso de reforçadores para além do interesse apresentado pela criança/estudante, se ela gosta de dinossauro, trabalhar o que o dinossauro come, como se reproduz, onde vive, quais outros animais podem existir no seu ambiente entre outros.
Baixa tolerância à frustração: significa que a criança/estudante reage de forma inadequada diante das expectativas dela. É preciso ensiná-la a ter autocontrole, contar até três,
trabalhar a respiração, trabalhar jogos de emoções, entre outros.
Não sabe aguardar: ensinar a habilidade de aguardar vai prevenir uma série de comportamentos inadequados. Sempre trabalhar reforçando “sua vez”, “minha vez” e “espera”,
trabalhando com jogos de tabuleiro, motores. Sempre elogiar, começar com pequenos períodos e ir aumentando.
Pouco contato visual: quando a criança/estudante tem muita resistência é preciso ensinar, chamando pelo nome, mas se não atender ou estiver brincando, pegar um brinquedo
que ela goste abaixar na altura dela, chamá-la pelo nome e quando olhar entregar o brinquedo. Se ele (a) não olhar, ajudar segurando o queixo ou com o dedo mostrando o olhar.

ENSINANDO A ESTABELECER CONTATO VISUAL –
AUTISMO (THIAGO LOPES)
https://www.youtube.com/watch?v=k2hh_7d-xYc
COMO USAR OS INTERESSES RESTRITOS E ESTEREOTIPADOS PARA O APRENDIZADO (MAYRA GAIATO)
https://www.youtube.com/watch?v=GfKFRpBxsbk&t=94s
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ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
(SRM/AEE), PROFESSORES DO ENSINO REGULAR E EQUIPE PEDAGÓGICA DURANTE O
REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS-REAPNP
TRABALHO COLABORATIVO

Durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) deverá estar centrado na identificação e eliminação das barreiras no
processo de aprendizagem, visando a plena participação da criança/estudante público-alvo
da Educação Especial nos termos da Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009
que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade da Educação Especial.
Para tanto, o atendimento educacional especializado levará em consideração as chamadas
adaptações curriculares, assim entendidas as modificações e ajustes necessários e
adequados, visando assegurar que a criança/estudante público-alvo da educação especial
possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais.
Nesse sentido, a produção, as adaptações e as adequações de materiais para atender às
necessidades educacionais específicas das crianças/estudantes público-alvo da Educação
Especial em relação ao acesso ao currículo escolar, por meio do Regime Especial de Atividades Pedagógicas Não Presenciais - REAPNP, serão definidas no Plano de Atendimento
Individual e asseguradas pelos professores especializados que atuam nas salas de recursos multifuncionais em colaboração com os professores do ensino regular, conforme previsto nas Diretrizes do Regime Especial de Atividades Pedagógicas Não Presenciais– REAPNP.

No trabalho colaborativo, o professor do Atendimento Educacional Especializado atuará junto com o professor do ensino regular, possibilitando a produção de conhecimentos, desencadeando mudanças no acompanhamento, nos processos de transformação de olhares, percepções e atitudes e não somente nas ações concretas. No momento atual, tal articulação
faz-se necessária para o devido acompanhamento pedagógico, envio e orientações das atividades remotas, utilização dos formulários, execução do Plano de Atendimento Individual e
usos de ferramentas de tecnologias assistivas disponibilizadas, em atendimento às especificidades do público-alvo da Educação Especial.
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ADAPTAÇÕES CURRICULARES

Os professores do AEE em articulação com o professor do ensino regular e a equipe pedagógica da escola, ficarão responsáveis pelas adequações das atividades e dos materiais das crianças/estudantes público-alvo da Educação Especial.
NA ADAPTAÇÃO DA ATIVIDADE DEVERÃO SER CONSIDERADOS:
 O Plano de Atendimento Individual e/ou Estudo de Caso;
 O grau de autonomia para execução da atividade, com a possível mediação

dos familiares;
 O recurso educacional especializado necessário para a execução da tarefa
em casa.

PARA AS FAMÍLIAS
• Auxiliar na realização das atividades com paciência e persistência;
• Dividir as atividades respeitando a rotina diária e o ritmo da criança/estudante;
• Fazer a leitura das atividades para a criança/ estudante, utilizando exemplos que
facilitem a compreensão;
• Ser o ledor e transcrever as respostas dadas pela criança/ estudante, quando necessário;
• Descrever imagens, sempre respeitando sua singularidade na leitura das atividades e na resolução das tarefas;
• Utilizar materiais de apoio como letras e números móveis, tampinhas, palitos de
picolé e outros.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES

https://portalescola.uberlandia.mg.gov.br/home

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?
id=12681:portal-de-ajudas-tecnicas

https://www.unicef.org/brazil/incluir-brincando

https://www.inclutopia.com.br/inclublog/
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ENSINANDO HABILIDADES PEDAGÓGICAS PARA AS CRIANÇAS/
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
Toda criança e todo estudante tem o que aprender. Talvez ele (a) não esteja aprendendo o
que estamos ensinando, mas ele (a) pode aprender o que precisa e faz sentido para ele (a).
Usar jogos, personagens e coisas do seu interesse.
Atente para a escolha do jogo conforme a função, faixa etária e objetivos a serem alcançados. Jogos são investimento de tempo, pois, além de memorizar, a criança/estudante precisa
resolver problemas.
Sempre incentivar, elogiar e propiciar estímulos adequados que gerem a experimentação, o
fazer por ele (a) mesmo (a), afinal se aprende fazendo.

QUEBRE A
ATIVIDADE EM
PARTES

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NAS ATIVIDADES
ESCOLARES
O momento atual é desafiador para todos. Sobre as atividades pedagógicas não presenciais o desafio tem sido de ambas as partes: escola e família. Logo, é fundamental o engajamento dos pais para que este novo formato seja eficiente e funcione. E para que o período
torne-se mais leve e eficaz, faz-se necessário que os pais ajudem seus filhos a adaptarem
e a se dedicarem. Conversar com seus filhos sobre os sentimentos deles é fundamental.
Sejam pacientes e exerçam o autocontrole. Mais do que nunca nossos filhos precisam de
nós e do nosso apoio. Lembre-se:
● Ninguém conhece a criança melhor que os pais;
● Pais participativos facilitam a rotina da criança;
● Brigas não colaboram para as melhorias do filho;
● O processo de aprendizagem precisa de continuidade em casa sempre.
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NINGUÉM CONHECE A CRIANÇA/ESTUDANTE MELHOR QUE OS PAIS/
RESPONSÁVEIS

FONTE: Lagarta vira pupa: https://lagartavirapupa.com.br/
P ÁGINA 17

GUIA DE ORIENTAÇÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA - EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

FONTE: Lagarta vira pupa: https://lagartavirapupa.com.br/
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COMPETÊNCIAS PARENTAIS
Pais assertivos e participativos estão associados a melhor qualidade de vida familiar. Encontrar o equilíbrio entre o amor e os limites é fundamental em qualquer família, e especialmente
nas famílias com filhos especiais. Ser um pai/mãe participativo é colocar regras claras, supervisionar e corrigir comportamentos inadequados, mas também ter um tempo para sentar
no chão e brincar com a criança, expressar carinho e afeto, e valorizar as conquistas da criança. Nunca subestime o potencial do seu filho. Dê-lhe espaço, encoraje-o, espere sempre
que ele se desenvolva ao máximo suas capacidades. Nunca se esqueça da sua capacidade
de aprendizagem, por menor que ela possa parecer.

AJUSTE EMOCIONAL
Os pais e responsáveis também precisam de cuidados. Criar estratégias para prevenir o estresse e
ajudar no equilíbrio emocional é fundamental. Atividades prazerosas precisam fazer parte da rotina.
Não existe felicidade pela inércia. É preciso, então, realizar coisas para se sentir feliz. Mantenha e
use o senso de humor. Desmanchar-se de rir pode evitar que seja desmanchado pelo estresse. O
otimismo realista é a melhor maneira de enxergar as coisas. Pessoas que conseguem questionar
as generalizações dos pensamentos, as ideias pessimistas, e substituí-las por pensamentos baseados em fatos e motivadores são mais felizes e menos afetadas por estressores. Devemos procurar
as evidências dentro da nossa realidade e não ficar presos aos pensamentos negativos. Assim consegue-se desenvolver habilidades para lidar com o estresse de maneira mais saudável.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A resolução de problemas aparece constantemente na rotina das famílias.
Pais que conseguem chegar num acordo, ponderar conscientemente os
custos e benefícios a curto e a longo prazo tendem a tomar decisões melhores e reduzir a carga emocional decorrente dos conflitos, bem como a
culpa por não conseguir decidir.
Viva um dia de cada vez, e viva-o positivamente.
Você não tem controle sobre o futuro, mas tem controle sobre o hoje.
Seja gentil para consigo mesmo.
Não se foque continuamente naquilo que precisa ser feito.
Lembre-se de olhar para o que já conseguiu atingir.

APOIO FAMILIAR
Ter com quem contar é muito importante. Mais ainda quando cuidamos de uma pessoa que precisa
de muita atenção. Famílias estendidas, ou seja, aquelas que participam outras pessoas além dos
responsáveis diretos, têm maiores chances de estabelecer uma rotina mais leve, com tempo para o
casal, para as atividades individuais, reduzindo assim, o estresse. Tenha em mente os sentimentos
e necessidades do seu cônjuge e dos seus outros filhos. Lembre-lhes que esta criança especial
não tem mais do seu amor pelo fato de investir com ele mais tempo. Seja honesto com os seus
sentimentos. Não é preciso ser um super pai / super mãe 24 horas por dia. Permita-se a si mesmo
ciúmes, zanga, piedade, frustração e depressão em pequenas doses, sempre que seja necessário.
Quando não se sentir bem, não tente camuflar a situação, comunique às pessoas que estão perto
de você e peça ajuda. Você não é obrigado (a) a dar conta de tudo, isso é impossível.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse momento de pandemia, onde há uma história de isolamento social, suspensão de
aulas presenciais e uma ruptura na rotina de vida das crianças/estudantes, da família e da
escola, as decisões não podem ser definitivas. Precisam ser avaliadas e revistas a todo momento, pois estamos vivendo um momento de excepcionalidade.
A Equipe da Educação Especial e Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação coloca-se
à disposição para discussão de casos, orientações quanto a condutas e adequações, bem
como intervenções pontuais em casos específicos, conforme a necessidade, no intuito de
somar esforços aos demais profissionais envolvidos com o público-alvo da Educação Especial e suas famílias, contribuindo, assim, para a manutenção dos vínculos e da saúde de todos.

EQUIPE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA/ GPE- SEMED
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