APAE- Conselheiro Lafaiete

SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
22/08 – 2ª feira – Abertura – turno da manhã e tarde ( com a participação dos pais) horários:
manhã 9:30hs e tarde 14:30 hs
Profissionais responsáveis: Psicólogas, Assistentes Sociais e Fisioterapeutas.
Temas: A pessoa com deficiência e a instituição APAE; A pessoa com deficiência e a sua relação
com a família; A condição da pessoa com deficiência no mundo do trabalho (aspectos legais e
compromissos familiares); Acessibilidade e reabilitação.
Profissionais responsáveis: Equipe de enfermagem e Nutricionista
Tema: Higiene e Saúde
Obs: Entrega de brinde e Lanche.
23/08 – 3ª feira – Gincana com os alunos – turno da manhã e tarde( apenas para os
alunos)horário normal de aula.
Jogos e brincadeiras envolvendo os jogos olímpicos
Obs: piscina de bolinhas manhã e tarde para berçário e cadeirante.
Tarde 14:30 Mellodun- apresentação dos alunos da Escola Estadual Mello Vianna.
24/08 – 4ª feira – Exposição Cultural, culminância da V Feira do Folclore e Baile da
Integração – Turno da manhã e tarde ( apenas para os alunos)
Manhã: Formatura da Escola de Pais
Teatro: Conto de Fadas ( alunos da Escola Meridional )
Baile: Manhã: Banda Zunga – Renata ( irmã do aluno Eugênio Tadeu)
Pintura de Rosto: Prof.ª Magda
Tarde: Danceteria com o professor de Música.
25/08 – 5ª feira – Exposição e Apresentações na Praça da Rodoviária – turno da manhã e
tarde. Horário: 13:00 ( Para pais e responsáveis)
Exposição de trabalhos feitos pelos alunos.
Apresentação de dança (alunos)
Pique Nique na Praça do Cristo com os alunos da Professora Dorinha;
26/08 – 6ª feira – Passeata – turno da manhã e tarde ( Para pais e responsáveis)
Local: Avenida Telesforo Cândido de Resende – horário: 8:30hs
Temas: Jogos Olímpicos e Acessibilidade
Bandinha dos alunos – Professor de Música
Equipe da APAE

