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Histórico do Projeto

Responsabilidade Social – Inclusão em todos os sentidos
O projeto COM-CIÊNCIA vem sendo amadurecido há um ano em razão das grandes barreiras que
os deficientes encontram tanto na fase escolar como na fase profissional.A idéia da gente regional
do CIESP-Santos, Suzane Silva, idealizadora do projeto, é unir os diversos setores sociais –
empresas, escolas, família e comunidade – para que lutem por oportunidades mais justas para as
pessoas portadoras de deficiências.A inclusão em escolas regulares e posteriormente no mercado
de trabalho, como cidadãos produtivos, com direitos e deveres, e reconhecidos profissionalmente,
é o maior propósito do projeto COM-CIÊNCIA, que foi lançado no dia 30 de agosto com grande
número de pessoas e ótima receptividade do público e da imprensa.
Objetivos do Projeto
Realização de cursos para empresários, docentes, familiares e para o próprio deficiente para que
ele tenha a qualificação exigida no mercado-de-trabalho; garantia de um ensino capaz de incluir o
aluno deficiente no ensino regular, desde o período pré-escolar até o Ensino Médio;
aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem não só de professores, mas também de
pais; capacitação dos professores para que criem um material pedagógico que dê suporte ao
trabalho de inclusão escolar; divulgação no próprio município, na Baixada Santista e no Estado de
São Paulo todas as ações do projeto, palestras, encontros e também os resultados alcançados.
Descrição Passo a Passo
1º Curso – “Inclusão – Mitos e Realidade”, dias 16 e 23 de setembro, das 8 às 12 horas
2º Curso – Destinado aos Pais de Pessoas Portadoras de Deficiência
3º Curso – Destinado as Empresas para aceitação, adaptação no trabalho, destinado aos pais para
orientação das PPDs para o Mercado de Trabalho
4º Curso de capacitação as Pessoas Portadoras de Deficiência
5º Avaliação de habilidade do PPD, funcional
6º Necessidade funcional da empresa
7º Encaminhamento para preenchimento de vagas existentes
1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

