ORIENTAÇÕES COM RELAÇÃO AS ADAPTAÇÕES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS
EM ATIVIDADE REMOTA:

O coordenador pedagógico fará o levantamento de quais são os alunos com necessidade
educacionais especiais que necessitam de atividades adaptadas, pois alguns alunos possuem
diagnóstico, mas acompanham as propostas da turma, outros não. E temos alunos que não
possuem diagnóstico, mas apresentam dificuldade em acompanhar as propostas. Por esse
motivo, faz-se necessário fazer esse levantamento junto aos professores regentes, para que
indiquem quais são os alunos que precisam desses ajustes nas atividades. No Ensino
Fundamental, as Unidades Escolares atendidas pelas professoras do Atendimento Educacional
Especializado complementar, as Salas de Recursos juntamente com os professores da
recuperação paralela, os auxiliares de período, bem como, aquelas unidades que possuem
professor de apoio (PADRÃO), esses profissionais já conhecem bem as características de cada
um dos alunos e podem ficar responsáveis em adaptar as atividades para esses alunos que
necessitam, baseados sempre no planejamento de aula do professor regente. Na Educação
Infantil, as Unidades que possuem professores de apoio (PADRÃO) e auxiliares, estes farão a
adaptação das atividades para os alunos com necessidades especiais, contanto com o apoio
pedagógico da equipe da Gerência Educacional de Apoio Especializado – GEAE.
A GEAE compartilhará um tutorial com orientações para elaboração de atividades frente as
deficiências e transtornos. A equipe estará à disposição das coordenadoras e das professoras de
AEE-SR para dar apoio pedagógico e orientações mais especificas.
Seguem os contatos dos apoios pedagógicos da GEAE por região e horários de trabalho:
REGIÃO NORTE: (manhã): Àurea: 99952-9576
Fabiana: 99997-7539
(tarde): Mariana: 99911-3414
Email região NORTE: edu.especial4@londrina.pr.gov.br
REGIÃO SUL: (manhã) Viviane – 99943-3590
(manhã e tarde) Zenilda – 99993-8244
(tarde) Luciana – 98416-6962
Email região SUL: edu.especial6@londrina.pr.gov.br
REGIÃO CENTRO/LESTE: (manhã) Anna Karina – 99996-6866
( manhã e tarde) Silvia – 99904-5920
Email regiãoCENTRO/LESTE: edu.especial2@londrina.pr.gov.br
REGIÃO OESTE: (manhã) Deborah – 99992-4719
(manhã e tarde) Ana Carolina – 991254217
Email da região OESTE: edu.especial1@londrina.pr.gov.br
REGIÃO RURAL: (manhã e tarde) Cris Sola – 99946-5492
Email para contato da Rural: edu.especial@londrin.pr.gov.br

