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Resumo: 
O Programa Vivenciando Educação Inclusiva é uma ação de extensão vinculado ao NAPNE -
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Ocorre
desde 2015 e propõe-se a incentivar a inclusão educacional e profissionalizante, principalmente
de pessoas com necessidades educacionais específicas. O programa desenvolve-se por meio
de atividades que possibilitem a informação, a empatia e a reflexão. Visa garantir o
conhecimento sobre o acesso à educação igualitária e justa, valorizando a inserção de pessoas
com necessidades educacionais específicas na educação, para que realmente consigam ter
igualdade de oportunidades em nossa sociedade.Vinculado ao programa temos os projetos: a
Oficina de Libras, o Cine Inclusão, a Panificação Inclusiva e o Reflexões sobre o Processo
Inclusivo.A Oficina de Libras é composta por três níveis de ensino da Língua Brasileira de Sinais
- Libras, objetivando que as pessoas possam se comunicar e interagir com a comunidade surda.
O Cine Inclusão ocorre bimestralmente, através da exibição de filmes que abordam o tema
inclusão, na qual são convidados para o debate, profissionais da área ou familiares que tem
relação com o assunto tratado, Proporcionando assim, trocas de experiências e reflexões aos
participantes da ação. A Panificação Inclusiva ocorre em parceria com APAE de Osório, onde
alunos e professores são convidados a participarem da ação confeccionando pães, bolos e
doces. Esta atividade proporciona aos alunos maior autonomia e independência em suas ações
diárias. O Reflexões sobre o Processo Inclusivo é uma ação que proporciona momentos de
reflexão sobre algumas especificidades como cultura surda, vivências de pessoas com
deficiências, partindo da sensibilização dos participantes para que se sintam mobilizados para a
interação e aprendizagem, por meio de debates, palestras, cinema acessível e demais
momentos distintos. O programa conta ainda com uma página nas redes sociais - Vivenciando
Educação Inclusiva, na qual são postadas informações sobre os projetos, a divulgação de
eventos, bem como são disponibilizados os materiais produzidos pela equipe para a Oficina de
Libras. Ao término de cada ação, os participantes são convidados a responderem um
questionário no qual são abordados pontos exitosos e negativos, a fim de nortearem as



próximas ações do Programa.
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