
Prefeita Zilase recebe coordenadores do Grupo Conversa 
Amiga 

 

Na manhã da última quarta, 15, a Prefeita Zilase Rossignollo Cunha 
recebeu em seu gabinete a visita dos Coordenadores do Grupo 
CONVERSA AMIGA, Cássio Jaques e Paula Jaques da Silva. 
Juntamente com a prefeita estava a Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Liege Palma e a professora Flávia Amaral, 
responsável pelas salas de Atendimento Educacional Especializado 
no município. Os integrantes do Conversa Amiga apresentaram a 

gestora a proposta de trabalho da instituição que atua junto aos pais e 

familiares de portadores de Transtorno do Espectro Autista(TEA). O 

objetivo é realizar encontros mensais para trocas de experiências entre pais 

e familiares, proporcionar troca de informações e experiências entre 

integrantes do grupo, sanar dúvidas e anseios especialmente durante o 

processo de diagnóstico, informar e desmitificar o autismo, distribuir 

informações sobre TEA na comunidade, divulgar o tema, a forma de 

diagnóstico e intervenção. Estima-se que cerca de 1 ou 2 a cada 1.000 

pessoas em todo o mundo são acometidas do Transtorno do Espectro 

Autista. No Brasil calcula-se que existe 2 milhões de pessoas com autismo, 

ou seja, em torno de 1% da população conforme dados do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Após 

ouvir o relato dos integrantes do grupo, a Prefeita Zilase informou aos 

mesmos que a A Administração Municipal através da secretaria de 

Educação e Cultura possui uma política de atendimento nesse sentido 

contando com 4 salas de aulas de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) . As salas funcionam nas Escolas: Elefantinho, Oliveiro 

Thaddeo, Leão Warrem e Coronel Sabino onde são atendidas 93 crianças 

com as mais diversas necessidades, entre elas o AUTISMO, Síndrome de 

Down, Deficiência Mental, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual (baixa 

visão) Deficiência Física, Déficit de Atenção e Hiperatividade. Os 

professores que atuam nessas salas possuem especialização em 

Atendimento Educacional Especializado. Em breve será oferecido a 

comunidade mais um ESPAÇO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, que 

funcionará no antigo prédio da Secretaria de Saúde a partir de março, 

ampliando desta forma o atendimento INCLUSIVO as crianças e suas 

famílias. O grupo irá se reunir no Teatro Municipal João Pessoa no 

próximo sábado, 18, ás 14h30minh quando acontece uma palestra com a 

EDUCADORA ESPECIAL ALICE DEZOITTE FREITAS. Quem quiser 

participar pode procurar a fan page Conversa amiga no Facebook. 

 



 

 


