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  Betim, novembro de 2016 

 

CARTA CONVITE 

Projeto Educação Inclusiva – Partilhar, Envolver e Incluir 

 

Senhor (a) Dirigente, 

 

O Instituto Ester Assumpção é uma organização não governamental que tem a missão 

de mobilizar pessoas e organizações para o exercício da cidadania das pessoas com 

deficiência. 

  

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. 

 

Está aberto o processo seletivo para escolha de uma instituição de ensino infantil 

(comunitária ou municipal) 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 metodologias que estimulem o desenvolvimento e a 

aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais durante o ano 

letivo de 2017. Desta forma, ofereceremos às instituições contempladas os seguintes 

serviços: 

 

- Consultoria para elaboração de projetos que visem à inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais; 

-  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 das crianças com necessidades educacionais 

especiais. 
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No decorrer do ano letivo de 2017, as ações do projeto serão desenvolvidas por meio 

de uma aproximação com a literatura. Neste sentido, usaremos a arte literária como 

estratégia para o desenvolvimento de discussões de temas como: diferenças, 

deficiência, acessibilidade e educação inclusiva. 

 

As atividades previstas serão desenvolvidas em uma perspectiva participativa, 

envolvendo equipe docente, direção, pedagogos, alunos e familiares.  Para tanto, é 

imprescindível a disponibilidade e interesse da instituição em desenvolver o 

projeto Educação Inclusiva – Partilhar, Envolver e Incluir, em parceria com o 

Instituto Ester Assumpção. 

 

1. Critérios para participação no processo seletivo: 

 

- A instituição precisa ter, no mínimo, três alunos com deficiência matriculados e 

frequentes. 

- A direção, coordenação pedagógica e professores da instituição devem ter interesse 

em aperfeiçoar as práticas pedagógicas que envolvem alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

- A instituição deve apresentar o desejo de se tornar uma instituição de educação 

inclusiva (este desejo não deve ser apenas da direção, mas também dos pedagogos e 

corpo docente). 

- A instituição selecionada deve se dispor a assinar um termo de cooperação técnica 

com o Instituto Ester Assumpção com vigência para o ano letivo de 2017. 

 

2. Documentos a serem apresentados no processo seletivo: 

 

- Carta resposta formalizando interesse em pleitear a participação no projeto, conforme 

modelo Anexo 1. 

- Ficha de inscrição (Anexo 2)  devidamente preenchida. 

Esses documentos deverão ser enviados para o e-mail: escola@ester.org.br. 

 

3. Etapas do processo seletivo: 
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3.1. Primeira etapa: Análise dos documentos encaminhados pela escola: serão 

considerados os seguintes critérios: consistência na justificativa do interesse 

apresentado; quantidade de alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados; quantidade total de alunos da instituição. 

 

3.2. Segunda etapa: Visita técnica à escola: entrevista com a direção da escola. 

 

3.3. Terceira etapa: Visita técnica à escola: entrevista com pedagogos e 

representantes do corpo docente. 

 

Observação: No caso de empate, será considerada a escola com maior tempo de 

existência. 

 

4. Informações complementares: 

 

4.1. As ações previstas para realização das atividades serão financiadas pelo 

Instituto Ester Assumpção. 

4.2. A escola deverá disponibilizar: uma pessoa responsável para ser referência do 

projeto, espaço para realização de atividades; informações sobre os alunos e 

famílias; equipe para participação das atividades; apoio institucional. 

4.3. As instituições poderão se inscrever até o dia 31/01/2017. 

4.4. O resultado do processo seletivo será divulgado no site do Instituto Ester 

Assumpção (www.ester.org.br) no dia 15/02/2017 e as atividades estão previstas 

para o mês de abril de 2016. 

 

O Instituto Ester Assumpção firmará com as instituições selecionadas um Termo de 

Cooperação Técnica com definição das responsabilidades de ambas as partes. 

 

Ressaltamos o interesse do Instituto Ester Assumpção em contribuir para a construção 

de uma educação mais democrática e igualitária. Estamos à disposição para demais 

informações e esclarecimentos pelo e-mail escola@ester.org.br ou pelo telefone (31) 

3592-1011. 

http://www.ester.org.br/
mailto:escola@ester.org.br

