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INDICAÇÃO Nº 1197/18 
 

 

INDICAÇÃO 
 

  
            

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, através da Secretaria de Educação, 
disponibilize um psicólogo e um fonoaudiólogo para atendimento aos alunos do 
Centro de Atendimento Educacional Especilizado de Macuco (CAEEM) e a 
Associação Pestalozzi de Macuco. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
      
                  

       
A indicação é necessária pois a Fonoaudiologia escolar tem como um de seus 

principais objetivos a melhoria da qualidade do ensino e, para tanto, desenvolve 
programas de formação docente, com recurso de realizar intervenções junto aos 
professores nas atividades escolares com os alunos, tendo como foco os processos de 
desenvolvimento da linguagem oral, letramento e alfabetização. 

A Fonoaudiologia na escola vai muito além do que se imagina. O fonoaudiólogo, com 
sua experiência e práticas a respeito dos processos de aprendizagem e da comunicação 
em geral, participa da equipe escolar na elaboração de projetos pedagógicos propondo 
atividades e situações rotineiras de sala de aula para que o professor possa otimizar o 
desenvolvimento da linguagem oral e escrita de seus alunos facilitando, dessa forma, todo 
o processo de ensino e aprendizagem. 

Já o papel do psicólogo escolar é o de agente de mudanças neste ambiente, no qual 
busca promover a reflexão e conscientização dos grupos que compõem a escola (alunos, 
profissionais e responsáveis), acerca do melhor funcionamento do processo educacional, 
dentro da realidade da instituição, diagnosticando estas situações para planejar as ações 
que irão beneficiar esse cenário. 

A importância desses profissionais a disposição dos alunos do CAEEN e da 
Pestalozzi, contribuíra muito para o auxílio dos alunos especiais, com o fortalecimento da 
Educação Inclusiva. Somos conhecedores que o município já dispõe dos espaços físicos e 
dos serviços, necessitando dos profissionais de psicologia e fonoaudiologia para melhorar 
esse ensino ofertado. 
 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 07 de novembro de 2018. 
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