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INCLUINDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS 

 
 

 
24 de junho de 2017, das 8h às 12h – C.H. 4 horas. 
Local: Rua: XV Novembro, 1205 - Vila Dubus 
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para 
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.  
As inscrições deverão ser feitas com Claudilene, até dois dias anteriores a 
data do curso pelo telefone (18) 3223-2510 ou pelo e-mail                                                                                  
prudente@sieeesp.com.br das 9h às 17h30.   
 
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O 
NÃO COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS.  Não será efetuada a 
entrega de certificado a quem não permanecer até o final do curso. 
 
SUELY COSTA: Pedagoga, Psicanalista, Arte Educadora, Arte-Terapeuta, 
Consultora na área de Desenvolvimento Humano, Conciliadora e mediadora na 
área da Família, Coach Pessoal, divulgadora de Programas de Educação para a 
Paz e em Valores Universais.  

SÍNTESE: Um dos mais comuns problemas enfrentados por toda escola: a 
criança de convivência difícil, devido ao seu comportamento.  
Mas ela também precisa ser incluída. Quem são elas? 
Crianças que absorveram desequilíbrios familiares, ambientais, ou que 
vivenciaram traumas.  
Crianças com a síndrome dos maus tratos infantis, com problemas de apego, 
crianças em situação de risco e de instituições. Crianças que têm medo de 
aprender, ou que são vítimas da inabilidade da educação familiar. 
 
OBJETIVO: A importância e o valor da influência do ambiente familiar e 
escolar. 
Conscientização e preparo dos cuidadores e inseparáveis parceiros: os pais, 
professores, equipe escolar.  
Preparo do Plano Educacional Individualizado para a inclusão da criança: 
As prioridades necessárias. 
O compromisso com o aluno em questão e sua família.     
Os ajustes incluídos no plano educacional individualizado. 
Garantia de participação em aula e atividades extraclasse. 
Elaboração conjunta entre professores, pais, o aluno, as equipes de apoio. 
Adaptações que garantam o grau mais alto possível de participação em sala de 
aula.  
 
MATERIAL: Caderno de anotações, caneta e três folhas de sulfite. 

PÚBLICO - ALVO: Professores, coordenadores e educadores em geral. 


