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Olá! 
 
Compartilhamos com 
você as ações desen-
volvidas pelo Instituto 
Ester Assumpção neste 
primeiro semestre de 
2016 em prol da in-
clusão das pessoas 
com deficiência. Em 
cada atendimento  
realizado buscamos 
evidenciar as ha-
bilidades e potenciais 
das pessoas para que  
tenhamos uma socie-
dade cada vez mais in-
clusiva, respeitando as 
diferenças e oferecen-
do melhores condições 
de acessibilidade.  
 
Venha conhecer de 
perto o nosso trabalho 
e seja nosso parceiro 
nesta causa.  
 
Nós já começamos e 
você?  

Programa Educação Inclusiva 

O programa Educação Inclusiva tem o objetivo de fomentar ações para o desen-
volvimento da Educação Especial na perspectiva inclusiva, contribuindo para a 
construção de processos pedagógicos que considerem a pluralidade humana. 
Assim, neste primeiro semestre desenvolvemos inúmeras ações, como: 

Projeto Partilhar, Envolver e Incluir 
Desde 2005, o Instituto Ester Assumpção vem atuando na área da educação especial, 

fomentando o acesso e permanência das crianças com deficiência nas escolas comuns 

por meio de formação de professores e acompanhamento psicopedagógico, objetivando 

a construção de metodologias inclusivas. 

No início deste ano, nossa equipe selecionou uma instituição comunitária de ensino in-

fantil e uma escola pública de ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) para participarem do 

projeto Educação Inclusiva – Partilhar, Envolver e Incluir, visando à elaboração de metod-

ologias que estimulem o desenvolvimento e a aprendizagem de alunos com necessidades 

educacionais especiais durante a vida escolar. 

As instituições contempladas foram: CIM Wilma da Costa Afonso Pinto e Escola Municipal 

João Batista Machado de Brito. 

O que tem sido desenvolvido nessas duas instituições: 

- Ações para formação de professores e gestores; 

- Ações para sensibilização da comunidade escolar: professores, gestores, alunos e pais; 

- Estudos de caso com discussões e orientações de situações vivenciadas pela escola; 

- Intervenções junto às famílias. 

Janeiro a  Julho de 2016 

Nossa missão: Mobilizar pessoas e organizações para o exercício 
da cidadania das pessoas com deficiência 



O teatro vai ate  voce ! 

O monólogo Encontre o Sujeito é 

baseado em uma história real e 

retrata a trajetória da vida escolar de 

uma grande celebridade, que foi 

considerada um fracasso na escola 

por não se encaixar nos moldes 

tradicionais de ensino da epóca. 

A encenação traz uma série de ques-

tionamentos, possibilitando aos 

educadores de hoje repensarem suas 

práticas pedagógicas e, assim, po-

derem encontrar o sujeito no proces-

so de ensino e aprendizagem. 

Saiba mais sobre o monólogo e seja 

nosso parceiro! 

No dia 28 de março, a equipe do Instituto Ester 

Assumpção ministrou um minicurso sobre 

Educação Especial na Educação Infantil 

para três instituições de ensino: Creche 

Comunitária Padre Francisco, Creche Movimento 

Popular Social e Creche Comunitária Recanto Cri-

ança Feliz. 

O encontro foi realizado por meio do Instituto Su-

peratum e contou com a participação de 30 

profissionais da área da Educação. 

No dia 29 de março foi a vez do Museu dos Brinquedos receber nosso minicurso, em Belo Hori-

zonte, para 5 monitores. O evento foi ministrado por Fabíola Fernanda do Patrocínio Alves, 

Coordenadora de Pesquisa e Projetos do Instituto Ester 

Assumpção. 

Os participantes debateram questões acerca das especi-

ficidades relacionadas às crianças com deficiência. 

E no dia 25 de junho a equipe do Instituto Ester Assump-

ção realizou o minicurso “Educação Especial na Perspec-

tiva da Educação Inclusiva” na Escola Municipal João 

Batista Machado de Brito, em Betim. 

Essa é uma ação do projeto Partilhar, Envolver e Incluir, 

que tem desenvolvido a elaboração de metodologias que 

estimulem o desenvolvimento e a aprendizagem de alunos com necessidades educacionais espe-

ciais durante a vida escolar. 

Encontro de Formação de Professores 

Instituto ministra curso sobre Educaça o Especial 

O Instituto Ester Assumpção 

realizou 4 Encontros de 

Formação de Professores, 

neste primeiro semestre, ambos 

realizados no Senac, em Belo 

Horizonte. O primeiro aconteceu 

no dia 30 de março e o tema foi 

"Alfabetização de crianças com 

dificuldades de aprendizagem - desafios e possibilidades". O evento 

contou com mais de 100 participantes e arrecadou 120 

livros.  

O segundo encontro 

“Desenvolvimento e 

Aprendizagem de 

crianças autistas: 

perspectivas da edu-

cação inclusiva" foi 

realizado no dia 29 de 

abril, reuniu cerca 

de 70 pessoas e 

arrecadou 87 livros. 

Já o terceiro encontro, intitulado 

“Desenvolvimento e Aprendizagem de 

crianças com sequelas de paralisa 

cerebral: perspectivas da educação 

inclusiva”, aconteceu no dia 25 de 

maio e contou com a presença de 

mais de 50 profissionais da área 

da Educação. Na oportunidade, foram 

arrecadados 65 livros. 

O quarto evento, por sua vez, teve como tema "Desenvolvimento e 

Aprendizagem de Crianças Cegas: 

perspectivas da educação inclu-

siva", onde participaram mais de 

30 pessoas e 53 livros foram 

doados. 

Vale lembrar que como forma de 

inscrição, foram arrecadados 325 

livros de literatura infantojuvenil  

que serão doados no final do ano para as escolas contempladas no 

projeto Partilhar, Envolver e Incluir. 
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Oficina “O Brincar da 
Criança com Deficiência” 

No dia 27 de junho, a equipe do 

Instituto Ester Assumpção ministrou 

a oficina “O brincar da criança com 

deficiência na educação infantil”, no 

Espaço de Desenvolvimento Inclu-

sivo, em Belo Horizonte. 

Na oportunidade, Fabíola Fernanda 

do Patrocínio Alves e Iêda Marisa 

Trindade Moreira de Abreu falaram 

sobre deficiência e infância, as   

crianças com deficiência e o direito 

ao brincar, intervenções pedagógicas 

e o brincar na educação infantil para 

5 gestoras da Secretaria Municipal 

de Educação de Nova Lima. 

Palestras sobre Educaça o Inclusiva 

O Instituto Ester Assumpção ministrou a palestra “Educação Inclusiva: conversando com os pais” na 

Unidade Municipal de Educação Infantil Capitão Eduardo, em Belo Horizonte, no dia 16 de abril. 

O encontro reuniu cerca de 25 pessoas, sendo pais e professores, e foi facilitado por Fabíola 

Fernanda do Patrocínio Alves (Psicóloga, especialista em Metodologia de Ensino Superior e mestre em 

Psicologia) e Iêda Marisa Trindade (Psicóloga, Psicopedagoga e pós-graduada em Gestão de Pessoas). 

Nos dias 27 de abril e 12 de maio, a palestra “Educação Especial na perspectiva inclusiva: vamos con-

versar sobre isto?” foi ministrada para a equipe da Escola Estadual Mendes Pimentel, de Belo Hori-

zonte. Nos dois dias, participaram mais de 150 pessoas. 

Já no dia 7 de maio, Fabíola ministrou outra palestra na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Santa Luzia sobre Educação Especial no Brasil – reflexões sobre a escola especial e a escola comum, 

onde participaram 42 profissionais da APAE. E no dia 9 do mesmo mês, nossa equipe ministrou a 

palestra Educação Inclusiva - conversando com 16 pais no Centro Infantil Wilma da Costa Afonso 

Pinto, em Betim. 

107 alunos e professores 
do curso de magistério da Escola 

Estadual Professor Hilton Ro-

cha, em Belo Horizonte, também 

tiveram a oportunidade de con-

ferir a palestra “Educação Espe-

cial na perspectiva inclusiva: 

vamos conversar sobre isto?”, 

que aconteceu no dia 19 de 

maio. Com o mesmo tema, 32 

profissionais da Escola Mu-

nicipal César Rodrigues, em 

Nova Lima, também conferiram 

a palestra apresentada no dia 2 

de julho. 
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Inauguração da         
Escola de Pais 

No dia 24 de maio, a equipe do Insti-

tuto Ester Assumpção esteve na Esco-

la Municipal João Batista Machado de 

Brito, em Betim, para inaugurar a 

Escola de Pais, que é um projeto que 

visa à aproximação com os pais por 

meio de encontros onde são discuti-

dos vários temas relacionados à 

família, escola e a relação com seus 

filhos. 

O projeto contou com a participação 

de 50 pais e 10 crianças. A pales-

tra “Educação Inclusiva – conversando 

com os pais” teve como palestrante 

Iêda Marisa Trindade. 

De abril à julho: 739 pessoas foram alcançadas e 10 instituições 
foram atendidas. 

 



Monólogo Risos e 
Verdades 

Que tal falarmos sobre inclusão na 

sua empresa usando sensibilidade, 

emoção e humor? 

O Instituto Ester Assumpção quer 

mostrar o Monólogo Risos e 

Verdades para sua equipe! Promova 

a inclusão! Entre em contato conosco 

pelo telefone 31 3592-1011 ou pelo  

e-mail imprensa@ester.org.br. 

Turma de Aprendiz   
Pessoa com Deficiência 

No dia 5 de Janeiro, o Instituto Ester 

Assumpção iniciou o primeiro curso 

de Aprendiz Pessoa com Deficiência 

na função de Assistente Administrati-

vo, onde os alunos aprenderão a 

executar serviços de apoio nas áreas 

de recursos humanos, administração, 

finanças e logística, além do atendi-

mento a fornecedores e clientes. 

Os aprendizes ficam 4 dias na empre-

sa, desenvolvendo atividades 

práticas, e, um dia cumprem a carga 

horária teórica no Instituto Ester 

Assumpção, participando de semi-

nários, palestras, cursos e contando 

com acompanhamento pedagógico e 

psicológico. 

Atualmente, temos 4 aprendizes. 

  

Minicurso sobre Transtorno do De ficit de 
Atença o e Hiperatividade 

Visando fortalecer o com-

promisso social da empre-

sas, o Instituto Ester As-

sumpção promove ações 

que proporcionam a con-

strução de um ambiente 

favorável à contratação e 

retenção de tra-

balhadores com deficiên-

cia e/ou reabilitados pelo 

INSS. Nós temos uma 

equipe qualificada de 

profissionais preparados para verificar os principais problemas no ambiente da em-

presa relacionados a contratação destes trabalhadores para a proposição de soluções 

inclusivas. 

Nossa metodologia de atuação consiste na Assessoria às empresas para avaliação do 

Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva (IMGI). O objetivo da assessoria é con-

tribuir para que as empresas tenham condições de cumprir a Lei de Cotas, bem como 

auxiliá-las na construção de um ambiente inclusivo junto aos seus gestores e colabora-

dores, promovendo o desenvolvimento das ações de responsabilidade social de forma 

sustentável. 

Além do trabalho de Assessoria, somos uma entidade formadora de Aprendizagem 

para Pessoa com Deficiência, na modalidade de Assistente Administrativo.  

No dia 25 de abril, nossa equipe, em parceria 

com o Instituto Superatum, ministrou o mini-

curso "Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade: Conversando sobre desafios e 

possibilidades no contexto educacional", em 

Belo Horizonte. 

O encontro foi facilitado por Fabíola do 

Patrocínio Alves, que falou para cerca de 

30 profissionais. 

4 

Programa Trabalho Inclusivo 

Mono logo Encontre o Sujeito e  apresentado 
para professores do Senac 

No dia 15 de julho a equipe do Instituto Ester Assumpção esteve com 20 professores do 

Senac, em Belo Horizonte. Na oportunidade, foi apresentado o monólogo Encontre o Sujeito, que 

é baseado em uma história real e retrata a trajetória da vida escolar de uma grande celebridade 

que foi considerada um fracasso na escola por não se encaixar nos moldes tradicionais de ensino 

da época. Assim, a encenação levou uma série de questionamentos, possibilitando aos educado-

res repensarem suas práticas pedagógicas para poderem encontrar o sujeito no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Em seguida, houve uma roda de conversa mediada pela coordenadora de Pesquisa e Projetos do 

Instituto, Fabíola Fernanda do Patrocínio Alves, que falou sobre os desafios que os professores 

enfrentam com relação à educação especial. 



“Parabéns pelo trabalho! Com certeza será uma grande oportunidade 
de implementação na gestão das empresas”, Lucélia Santos 

Com o objetivo de desenvolver a implantação de 

ações inclusivas na sua empresa, o Instituto Ester As-

sumpção criou a ferramenta IMGI – Índice de Maturi-

dade em Gestão Inclusiva, onde há: 

I – Identificação 

M – Meta 

G – Gerenciamento 

I – Impacto 

Com ela, o gestor tem a possibilidade de elaborar um 

plano de ação a partir da análise das principais 

variáveis relacionadas ao contexto da inclusão de pes-

soas com deficiência no ambiente organizacional.  

Nos dias 28 de abril, 19 de maio, 23 de junho e 28 de julho, o 

Instituto Ester Assumpção realizou o curso “Aprenda a desen-

volver a maturidade da sua empresa em processos inclu-

sivos”, no Espaço de Desenvolvimento Inclusivo, em Belo 

Horizonte.  

O curso é ministrado pelo Superintendente do Instituto Ester 

Assumpção, Oswaldo Barbosa, que apresenta a IMGI (Índice 

de Maturidade em Gestão Inclusiva) e ensina aos partici-

pantes a utilizar a ferramenta. 

Na oportunidade, 54 pessoas puderam trocar experiências 

com relação aos desafios que elas enfrentam quanto à con-

tratação de profissionais com deficiência nas organizações. 

*O curso é gratuito e é realizado mensalmente. 

 

“Treinamento dinâmico e de muito aprendizado”, 

Anize Caldeira. 

 

      

      

       

                                                 Turma do 4º  Curso  
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Conheça o IMGI 

Qualificaça o para profissionais de RH, gestores e outros interessados 



Plantão de Práticas    
Inclusivas 

A partir do mês de maio, o Insti-

tuto Ester Assumpção lançou o 

Plantão de Práticas Inclusivas. O 

objetivo é atender gratuitamen-

te as empresas que pretendem 

contratar trabalhadores com 

deficiência. 

A equipe do Instituto com-

partilha a sua experiência no 

desenvolvimento de processos 

inclusivos, apresenta dicas e 

soluções práticas para resolver 

problemas relacionados à con-

tratação de trabalhadores com 

deficiência, esclarece dúvidas 

sobre a legislação (Lei de Cotas, 

Lei Brasileira de Inclusão etc), 

dentre outras dúvidas que a 

empresa pode trazer. 

A proposta é que semanalmen-

te possamos contribuir para que 

as empresas sejam protagonis-

tas de ações de promoção da 

inclusão no ambiente organi-

zacional.  

O Plantão de Práticas Inclusivas 

acontece todas as quartas-feiras 

no horário de 10h às 17h no 

Espaço de Desenvolvimento 

Inclusivo, em Belo Horizonte.  

Agende o seu horário pelo 

email: anaflavia@ester.org.br  

LOCAL: Espaço de Desenvolvi-

mento Inclusivo - Rua Tomé de 

Souza, 67, 4º andar. Bairro Fun-

cionários, Belo Horizonte/MG. 

  

Espaço de Desenvolvimento Inclusivo 

Nos dias 25 de maio, 28 de 

junho e 19 de julho, o 

Instituto Ester Assumpção 

ministrou o minicurso 

sobre empregabilidade 

para 29 pessoas com 

deficiência. Neste con-

texto, os palestrantes 

Ricardo e Romário Fot 

falaram sobre a importân-

cia do marketing pessoal, 

como elaborar um currícu-

lo, dentre outras dicas sobre o mercado de trabalho. 

O minicurso tem sido realizado mensalmente. 

 

 

Uma parceria entre Fundação Educacional 

Mário Penna, Instituto Ester Assumpção,  

Fundação São João Bosco para Inclusão 

(FUNJOBI) e Fundação Libanesa de Minas 

Gerais (FULIBAN) está oferecendo o desenvol-

vimento de ações para a promoção da in-

clusão de pessoas com deficiência no merca-

do de trabalho.  

O Espaço de Desenvolvimento Inclusivo foi 

inaugurado em Belo Horizonte no dia 16 de 

março e pretende formar turmas de aprendi-

zagem para pessoas com deficiência na 

modalidade de Assistente Administrativo e 

cursos complementares, contando com sala 

de aula equipada, laboratório de informática, 

sala de atendimento e apoio administrativo. 

O Espaço de Desenvolvimento Inclusivo está 

localizado na Rua Tomé de Souza, 67, 4º an-

dar, Funcionários, Belo Horizonte. 

As empresas contam agora com assessoria e 

orientação para o desenvolvimento de estra-

tégias que visam à construção de um         

ambiente organizacional inclusivo. 

Agende uma visita e venha ser nosso parcei-

ro! (31) 3592-1011  | anaflavia@ester.org.br 
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Dicas sobre empregabilidade para pessoas com 
deficiência 

Criança Esperança apoia projeto do Instituto 
O Instituto Ester Assumpção, em parceria com o Criança Esperança, vai desenvolver o projeto de 

qualificação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho em 2017. Assim, orientado 

pelos princípios do Emprego Apoiado, o projeto pretende desenvolver competências e habilida-

des, capacitando pessoas com deficiência na função de 

auxiliar administrativo. 

 

O projeto pretende qualificar 60 jovens com      

deficiências moderadas e severas, com idades entre 18 

e 29 anos, de baixa renda, residentes na cidade de 

Betim e fomentar a inclusão de pelo menos 30 dos 

jovens qualificados nas empresas da região que preci-

sam cumprir a reserva legal prevista na Lei 8.213/91. 

 

Segundo dados oficiais, a presença de pessoas com 

deficiência nos programas de qualificação profissional 

ainda é muito pequena ou quase inexistente, situação considerada grave, uma vez que, de acor-

do com CENSO 2010, 45,6 milhões de brasileiros declararam ter, pelo menos, um tipo de defici-

ência, o que corresponde a 23,9% da população do país. Assim, a Rede Globo exibiu uma reporta-

gem no Hora 1, dia 20 de junho. 



Nos dias 16 de fevereiro e 9 de março, o Instituto Ester Assumpção realizou 

uma palestra para educadores na Unimed, em Belo Horizonte. 

Já no dia 12 de julho nossa equipe 

ministrou um curso sobre deficiência 

para profissionais de RH da Coca-Cola 

FEMSA Brasil, em Contagem. E no dia 

19, foi a vez da realização da ativida-

de lúdica de vivência com gestores de 

diferentes áreas da mesma empresa. 

Na ocasião, Cintia Santos, palestrante 

e assessora de projetos, orientou os 

participantes, que puderam viver a 

experiência dos vários tipos de 

deficiência. 

Ainda em julho, realizamos uma ati-

vidade de sensibilização com cerca 

de 70 funcionários da Telbrax, 

onde o assunto inclusão de pessoas com deficiência foi pauta. 

 

Curso para profissionais de RH e  
atividade de vive ncia  Instituto Ester Assumpção 

No dia 15 de março, o Instituto 

Ester Assumpção ofereceu uma 

consultoria coletiva gratuita em 

formato de webinar. 

Durante a atividade, os partici-

pantes enviaram perguntas para 

Oswaldo Barbosa, Superinten-

dente do Instituto Ester Assump-

ção, sobre a inclusão de pessoas 

com deficiência no trabalho. 

Assim, foram debatidos os te-

mas: política inclusiva da empre-

sa, desconstrução de mitos sobre 

deficiência, sensibilização e 

vivência com colaboradores, 

desenvolvimento de projetos 

inclusivos que envolvam o ambi-

ente corporativo etc. 

 Instituto Ester Assumpção 

 

Rua Paulo de Freitas, 16,  4º 

andar, Centro – Betim / MG   

CEP 32.600-030  

Telefone: (31) 3592.1011  

E-mail: imprensa@ester.org.br 

Neste 1º semestre: 458 empresas foram contactadas e 7 empresas foram atendidas. 

 149 pessoas com deficiência foram cadastradas, 53 encaminhadas, 9 contratadas e 26 

acompanhadas nas empresas parceiras. 

Comunicação: 69.669 internautas acessaram nosso site www.ester.org.br 

de janeiro à julho/ 2016. Se você ainda não conhece...não perca tempo e 
fique por dentro das nossas ações! 


