Breve relato de Prática da Inclusão da
Apae de Monte Alto-SP
Ao longo de 13 anos, a Apae de Monte Alto-SP, no que diz respeito
à inclusão, vem sendo parceira dos Municípios de Monte Alto e Vista
Alegre do Alto na promoção das pessoas com deficiência e sua
participação na sociedade. Toda ação da Apae visa à inclusão social.
No aspecto educacional, percebemos que, durante esses anos,
muitos foram os encaminhamentos das escolas das escolas comuns para
a Apae. Os alunos, por condições específicas, não acompanhavam os
conteúdos curriculares da escola. Outros foram encaminhados por
situações de comportamento. Diante desse desafio, foram desenvolvidos
programas educacionais específicos para cada faixa etária, a fim de
promovermos o desenvolvimento na aprendizagem, visando um
currículo adaptado às necessidades individuais de cada educando.
Por meio da organização da APAE EDUCADORA, focamos o trabalho
educacional em diferentes programas que foram se estruturando e se
organizando de tal forma que hoje percebemos que a APAE ficou como
referência no Município para as questões na área educacional
(modalidade educação especial).
Observamos que a proposta inclusiva tem movimentado as escolas
da cidade, principalmente no Ensino Fundamental, fazendo com que a
postura de encaminhamento de alunos para a Apae este ano ainda não
ocorresse.
 obstáculos encontrados: existem muitas dúvidas entre os
professores das escolas comuns sobre os educandos com necessidades
especiais, pois a rede de ensino de Monte Alto não possuí profissionais
da saúde para a Educação, que diretamente poderiam orientar em
alguns aspectos.
Sentimos uma certa resistência das escolas quando encaminhamos
educandos da Apae para serem incluídos, principalmente quando a faixa
etária já não é adequada para a rede. Muitas vezes é a ficha individual
que a Apae fornece, enquanto escola, para a transferência do aluno que
garante a continuidade dos estudos.
Percebemos que a intenção em realizar a inclusão antecedeu a
intenção da aprendizagem dos educandos com necessidades especiais.
Muitas vezes sentimos que o importante é a socialização.

 resultados alcançados: foram feitos vários encaminhamentos de
educandos atendidos na Apae para a rede ao longo dos anos.
Observamos que a atividade de Arte na Apae contribuiu muitíssimo
para que as portas se abrissem na comunidade de Monte Alto,
favorecendo a inclusão social das pessoas com deficiência. Diretamente
percebemos uma grande promoção principalmente no mercado de
trabalho.
Ao longo dos anos, a comunidade de Monte Alto e região tem
procurado a Apae para diferentes orientações, que diretamente
contribuem para o direcionamento de casos de crianças, adolescentes e
adultos com deficiência.
Os profissionais da Apae compreendem que é importantíssimos o
processo de inclusão e o fato de estarmos todos envolvidos só faz com
que as pessoas com deficiência sejam diretamente beneficiadas. Nossa
maior preocupação fica registrada na qualidade com que este processo
vem sendo realizado, pois há necessidade de uma maior integração dos
diferentes segmentos para que, de fato, a inclusão seja contemplada.
Caso contrário, teremos apenas um processo de integração
desorganizado.

