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SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021

Educação
APOIO CÂMERA PERMITE LEITURA DE TEXTOS EM SUPERFÍCIES, RECONHECIMENTO DE ROSTOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CÉDULAS DE DINHEIRO
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Apoio. Óculos para alunos da Educação Especial
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Em braile. Material didático usado durante a aula
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Nos óculos. Câmera permite a leitura de textos

Tecnologia melhora rotina escolar de
alunos da rede com deficiência visual
Prefeitura de São José dos Campos entrega óculos inteligentes para alunos da Educação Especial que têm
deficiência visual e, dessa maneira, garante que aprendam mais e melhor nas escolas da rede municipal
Ações simples do cotidiano
escolar como andar pelos
corredores até a sala de aula,
escolher o lugar para se sentar, cumprimentar os amigos,
ler placas, livros e fazer as
atividades podem se tornar
automáticas e passar despercebidas para muitos.
Mas para quem tem deficiência visual e, com ajuda
da tecnologia, consegue ler,
reconhecer fisionomias, placas e cores dos ambientes,
cada ação rotineira se transforma em grandes oportunidades, cercadas de novos
aprendizados.
Nos últimos 4 meses, a Prefeitura entregou óculos inteligentes para 25 alunos da
Educação Especial que têm
deficiência visual ou cegueira. Uma câmera acoplada
aos óculos permite a leitura
de textos em quaisquer superfícies, reconhecimento de
rostos, placas de sinalização,
cédulas de dinheiro e cores
em tempo real.

PESQUISA

Educação de São
José mantém alto
grau de satisfação,
aponta Indsat
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Avanço. Dispositivos possibilitam muitas oportunidades, com melhoras no aprendizado e autonomia

POSITIVO. A Educação
em São José dos Campos
mantém boas avaliações e
se posiciona, mais uma vez,
acima da média das cidades
de grande porte, segundo a
Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos).
Segundo pesquisa realizada
no mês de julho, a Educação
da cidade obteve 666 pontos no ranking, o que indica
Alto Grau de Satisfação. A
média das demais cidades
de grande porte foi de 599
pontos. A Indsat mede a
satisfação de 16 serviços
públicos nas 10 maiores
cidades do Estado desde o
último trimestre de 2016.
A margem de erro de 4%.

Encontro discute o
autismo na rede

Escolas têm espaço
para amamentação

Escola é premiada
em novo concurso

REUNIÃO. “A gente se sente
acolhida e abraçada.” Foi assim que Gisele Helena da Silva,
mãe do aluno Heitor Oliveira,
4 anos, resumiu o encontro
online ocorrido em agosto
com a equipe da coordenadoria de Educação Especial. Os
encontros auxiliam famílias na
rotina diária com seus filhos e
ajudam a estreitar a parceria
com a escola.

DOURADO. O Agosto Dourado
simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, uma vez
que a cor está relacionada
ao padrão ouro de qualidade
do leite materno. Na rede de
ensino municipal, as mães das
crianças de todas as escolas da
Educação Infantil têm um espaço próprio preparado para
amamentar.

VITÓRIA. Três alunos da Emef
Maria Antonieta Payar, no Pinheirinho dos Palmares, foram
premiados no projeto Meon
Jovem, que busca despertar
o interesse pelo jornalismo. A
escola da região sudeste foi
representada pelos estudantes Camily Victoria Nobre de
Oliveira, Carlos Ezequiel dos
Santos Silva e Ana Clara Ferreira da Silva.
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Ajuda. Dicas para a rotina
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Amor. Espaço de mães e bebês

