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Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva
SPDM apóia a Educação Inclusiva
Há mais de 10 anos a SPDM vem trazendo importante contribuição para o desenvolvimento da Educação
Inclusiva, através do Projeto Rede.
O que é Projeto Rede?
É uma parceria da SPDM com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e desenvolve ação inovadora
para facilitar a inclusão educacional de alunos com deficiência em todo seu território. O Projeto foi iniciado
em 2010 e desde então, mais de 14.600 alunos já receberam o atendimento e mais de 2.700 profissionais
foram capacitados para serem cuidadores (Auxiliares de Vida Escolar).
O que faz Projeto Rede?
O Projeto oferece serviço de suporte ao sistema de Educação Especial do município de São Paulo através da
sua equipe multiprofissional, composta por Auxiliares de Vida Escolar (cuidadores especializados),
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogos, Psicólogos e Assistentes Sociais. A equipe atua
atendendo os alunos e equipe escolar nas Unidades Educacionais e interage com Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) da Secretaria Municipal de Educação.
O objetivo primordial do Projeto Rede é garantir o acesso dos alunos com deficiência mais grave ao sistema
educacional, contribuindo com a efetiva participação dos alunos com deficiência nas atividades escolares
Você sabia!
No último semestre, o Projeto Rede entrevistou mais de 10 mil alunos com deficiência da Rede Municipal de
Educação para verificar o aspecto da sua saúde, estado de aprendizagem e seu desenvolvimento funcional
durante o momento delicado do isolamento social. Os dados coletados e consolidados instrumentalizam a
decisão do gestor educacional e dos professores. Os contatos realizados pela equipe fortalecem o vínculo do
aluno e família com a comunidade educacional.

Ação afirmativa de apoio ao objetivo número 4 – Educação de
Qualidade dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

