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O que é o SEMEAR?
 

     O Projeto Semear é uma grande
estratégia para o fomento da empatia e
desenvolvimento de valores sociais e
éticos nos nossos alunos. 
     Ele consiste em reunir grupos de
adolescentes, subdivididos por
segmento escolar e idade, para
despertar características e
capacidades individuais e coletivas,
que são acentuadas através de uma
prática efetiva e comprometida com os
projetos pedagógicos e escolares. 



     De organização do SOEP – Serviço
de orientação educacional e
psicológica, o projeto se desenvolve
através de ações práticas
atravessando todos os demais projetos
e ações escolares durante todo o ano
letivo. 
     Assumindo total protagonismo nas
atividades propostas, os nossos alunos
realizam rodas de conversa, ações
interativas, sociais e comunitárias,
além de atividades teatrais, e lúdicas,
relacionadas a um espectro imenso de
áreas de interesse.



empatia, 
consciência social, 
compaixão, 
responsabilidade, 
liderança, 
autonomia, 
motivação e autoestima. 

    Além de fortalecer o relacionamento
entre aluno, escola e professor, o grupo
SEMEAR tem a finalidade de oferecer
ao aluno um olhar sensível e
amadurecido às questões sociais que
permeiam o nosso contexto, além de
plantar e nutrir as seguintes vivências: 



AUTISMO E TEA

  Atuando como orientadores sociais,
também é papel do SEMEAR falar
sobre temáticas importantes no âmbito
da inclusão e respeito ao próximo. Por
isso, o nosso objetivo em trazer o
autismo como temática para
conhecimento de todos.
   
Você sabe o que é Autismo? 
Vamos te falar!



  Ele é considerado um transtorno no
desenvolvimento humano que pode
afetar diversas áreas da vida, como a
comunicação, a fala, o comportamento,
os interesses e até mesmo a expressão
dos sentimentos. 
   Há então, uma maneira própria de
perceber e se relacionar com os outros,
como qualquer pessoa com suas
especificidades.
   



   Para conscientizar a população
sobre o autismo, a Organização das
Nações Unidas (ONU), marcou o mês
de abril pela cor azul, e o dia 2 do
mesmo mês para representar o seu Dia
Mundial de conscientização.

 
Mas… porque essa cor? 

    Porque o autismo atinge muito mais
os meninos do que as meninas
(proporção de 4:1), fato que a ciência
ainda não consegue explicar com
exatidão. 
  



    Há também diversas personalidades
famosas que apresentam o transtorno
autista, como o Elon Musk(1), o
bilionário detentor e criador da Tesla e
da SpaceX; A Greta Thunberg(2),
ativista do meio ambiente; Vincent
van Gogh(3), pintor holandês
mundialmente conhecido por seu
quadro chamado “A Noite Estrelada”;
E o ator Keanu Reeves(4), conhecido
por interpretar o Neo em Matrix.

Na sequência, 1,2,3,4.



Eu sou Maria Laura. 
Eu sou autista e gostaria de explicar que

autismo não é uma doença.
Autismo é uma característica assim como a cor

de um cabelo pode ser preto ou amarelo.
Eu tenho algumas dificuldades como qualquer

um de vocês mas tenho também muitas
habilidades.

Adoro desenhar, tenho uma ótima memória e
gosto de estudar.

Minha maior dificuldade é conversar, mas eu
adoro brincar e fazer novos amigos.

Se todos me ajudarem com a sua amizade eu
vou melhorar a minha comunicação.

" Você não é igual a mim e eu não sou igual a
você, mas nada disso importa, pois a gente se

gosta e é assim que deve ser".
Ser diferente é Normal!



  Algumas recomendações de filmes e
séries que retratam o mundo autista, e
em quais plataformas digitais você
pode encontrar:

- Atypical (Netflix)
- Fitas (Disney+)
- The Good Doctor (Globoplay)
- Amor no Espectro (Netflix)
- O farol das orcas (Netflix)



Pensado e organizado com carinho,
 

Maria Clara Neves e  Gabriel Dourado,
alunos do 2º ano do Ensino Médio.

Participação Especial de Maria Laura de
Souza Oliveira, aluna do 4º ano A do

Ensino Fundamental 2.
 

Psicóloga Milena Lucena
Psicóloga Joana Ribeiro

Grupo Semear e SOEP 
GGE Parnamirim

 

#SerAutistaÉNormal


