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O dia 2 de abril foi
instituído pela
Organização das
Nações Unidas (ONU)
como o Dia Mundial do
Autismo, a data
p r o m o v e
a
conscientização sobre o
tema, por esse motivo
nossa segunda edição
de 2018 do Informativo
da Toca, tem um espaço
dedicado ao temática do
autismo.
A Toca da Criança
acreditando na
formação dos seus
educadores, promoveu
no começo do ano um
encontro de capacitação
sobre o autismo, em
parceria com a
associação TEAmo,
uma associação sem
ns lucrativos de
f a m i l i a r e s ,
prossionais e amigos
d e
p e s s o a s
diagnosticadas com
Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA).
Os módulos foram
ministrados por
p r o  s s i o n a i s
integrantes da TEAmo,
dentre elas, Dra.

Virgínia Castro,
pesquisadora do tema,
pela Psicopedagoga
Márcia Santos, pela
Profª. Dra. Marisa
Ribeiro e também
psicopedagoga Patrícia
Trigo.
O autismo, também
conhecido como transtornos
do espectro autista (tea),
são transtornos que causam
p r o b l e m a s
n o
desenvolvimento da
linguagem, nos processos
de comunicação, na
interação e comportamento
social da criança.
Atualmente, estima-se que
70 milhões de pessoas no
mundo todo possuem algum
tipo de autismo, segundo a
organização mundial da
saúde (oms).

Ainda em abril,
nossa equipe se reuniu
novamente para
aprender. A Toca da
Criança marcou
presença na palestra
‘BNCC - como ela
impacta sua aula e seu
compromisso com a
Educação Brasileira’. O
evento realizado pelo
coletivo de escolas

facebook.com/escolinhatocadacrianca

‘ Te c i t u r a s ’ , f o i
ministrado pela Profa.
Dra. Kátia Smole.
A Base Nacional
Comum Curricular
(BNCC), impacta
diretamente desde a

Educação Infantil até o
nal do Ensino médio, o
documento visa nortear
o que é ensinado nas
escolas de todo o Brasil,
de forma comum entre
as escolas.

ALGUNS SINAIS
DO AUTISMO

Hiperatividade ou muita
passividade

Choro ou risadas
inadequedas

Diculdade em lidar com
alterações na rotina

Fala ruim ou ausência
de fala

Falta de consciência do
perigo

Diculdade de se
relacionar com crianças
da mesma idade

Sensibilidade a alguns
sons

Apego a objetos
diferentes

Brinca ou usa brinquedos
de forma incomum

instagram.com/tocadacrianca
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FAMÍLIA NA TOCA
No sábado, 24 de
março, a Toca da Criança
promoveu mais uma edição
do projeto ‘Família na
Toca’. Esse ano, foi
realizada uma gincana
ecologicamente correta e
socialmente engajada.
Em uma das provas,
as famílias tiveram de
arrecadar tampinhas
descartáveis, todo o
material foi doado para o
Lar Torres de Melo e
revertido em renda para a
instituição.
Os pais tiveram que
soltar a imaginação e
produzirem roupas com
material descartável para o

nosso concurso de
fantasias.
O projeto ‘Família na
Toca’ tem como objetivo,
integrar famílias e escola,
através de atividades e de
uma manhã divertida e
cheia de atividades
coletivas.

FEIRA DE ARTES

Em abril a Toca da
Criança respirou arte,
nossos alunos conferiram
exposições e criaram
muitas pinturas,
desenhos e esculturas,
tudo isso parte do projeto
‘Feira de Artes’.
Nos dias 24 e 25 de
abril as crianças do
Infantil IV, V e 1° Período
visitaram a exposição ‘Da
Terra Brasilis à Aldeia
Global’ no Espaço
Cultural Unifor. No dia
27 foi a vez dos alunos do
Infantil III participarem
da ocina de artes
‘Bonecos Dançantes’ na

Caixa Cultural.
Esse ano, com o tema
‘O artista sou eu’, as
famílias também
participaram do projeto e
produziram juntamente
com os lhos.
Na manhã do dia 28
de abril, a escola virou
uma grande galeria com a
exposição de todas a artes
criadas.
O evento teve ainda
ocina de areia colorida,
arte com massa de
modelar e musicoterapia.
Conra mais fotos
em nossa página no
Facebook:

facebook.com/escolinhatocadacrianca
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