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Você pode se manifestar nesses cartõezinhos

localizados ao “pé da árvore” e depois pendurá-

los. 

Por meio da leitura e da escrita, podem

compreender e manifestar diferentes percepções

de realidades.

Além de pendurar, você pode coletar uma frase

motivacional e uma bala das caixinhas do lado.

Após o período de exposição, a árvore será

plantada nas dependências do campus, durante a

Semana de Meio Ambiente, para que seus desejos

possam “crescer” junto com a árvore e

“amadurecer” junto com seus frutos. 

Este é um trabalho envolvendo Educação

Ambiental e o Núcleo de Atendimento as Pessoas

com Necessidades Específicas (NAPNE).

PARTICIPE!

Aprofundar a análise dos próprios sentimentos,

aprendendo a diferenciar os distintos elementos

que os configuram, apropriando-se da

criatividade como instrumento para aprender a

diferenciar a alegria em suas diferentes causas

e manifestações.

Trocar experiências e expressar perspectivas.

Diante da atual situação de pandemia causada

pelo coronavírus, é provável que o estado mental

das pessoas durante este período tenha sofrido

alterações por conta de estarmos, frequentemente,

em estado de alerta, preocupados, confusos,

estressados e com sensação de falta de controle

frente às incertezas do momento. As sensações de

segurança e estabilidade emocional precisam ser

reestabelecidas, e por isso, os espaços de escuta e

fortalecimento de relações interpessoais devem ser

privilegiados.

TEMA: Expressão da Árvore da Alegria

PÚBLICO: Todos os Estudantes e Servidores

OBJETIVO:

COMO FUNCIONA?

Esse é um momento de interação para expressar o

que os estudantes estão sentindo, suas percepções,

as mudanças vivenciadas, as alegrias, entre outras

possibilidades.

Uma árvore vai ficar no Prédio Central, enquanto a

outra irá perpassar nos demais prédios, a cada

semana, até o dia do Meio Ambiente, quando serão

plantadas. 

 

As árvores utilizadas são Caesalpinia pluviosa

(Leguminosae – Caesalpinioideae, conhecidas

como  Sibipiruna.

Características: Espécie arbórea com altura entre 8 e

16 m e tronco de 30-40 cm de diâmetro, revestido por

casca com escamosa. As folhas são alternas,

compostas bipinadas. As flores são reunidas em

inflorescências de coloração amarela e os frutos são

vagens 

Locais de Ocorrência: Distribui-se na Mata Atlântica 
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ATIVIDADE DE
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INFORMES:

Por Daniele C. Margon



Olá, você já deve saber o que é o NAPNE, certo? 

Caso ainda tenha dúvidas, este texto vai saná-las.

NAPNE significa Núcleo de Atendimento às

Pessoas com Necessidades Específicas 

Os NAPNEs são núcleos instituídos nos campi do

Ifes, formados por servidores de diversas áreas,

que trabalham para desenvolver ações que

contribuam para a promoção da inclusão escolar

de pessoas com deficiência ou que dependem de

um atendimento educacional especializado,

buscando viabilizar as condições para o acesso,

permanência e saída com êxito em seus cursos. 

O núcleo busca apoiar as pessoas com

deficiências, mobilidades reduzidas, transtornos

globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades

e superdotação.

As equipes são multidisciplinares, contando com

pedagogos, psicólogos, assistentes sociais,

professores, nutricionista, tradutores e intérpretes

de Libras, entre outros. 

Algumas das atribuições dos NAPNEs são:

identificar os alunos com necessidades específicas

e orientá-los sobre seus direitos; contribuir para a

promoção do atendimento educacional

especializado e orientar a respeito dele; promover 

a sensibilização sobre o tema; colaborar na

promoção da acessibilidade; e contribuir para o

fomento e a difusão de conhecimento acerca

das tecnologias assistivas.

O NAPNE oferece Atendimento Educacional

Especializado (AEE) para a promoção da

acessibilidade no campus Santa Teresa.

EQUIPE DO IFES CAMPUS SANTA
TERESA
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O QUE É O NAPNE?

Contatos: 27 3259-7841 

E-mail: napne.st@ifes.edu.br

 André B. Galvão

Referências: 

IFES. Acessibilidade e inclusão: O trabalho dos Napnes no Ifes.

IFES, 2018.

Ministério da Educação. Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Espírito Santo. Resolução do Conselho Superior

33/2020. 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/745B97A8781BC480AA9A6BC419274F12?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/134E0C180133864C7FFCB9C48BBC0134?inline


O Logotipo, ou logo, é representação visual ou

gráfica que identifica uma marca ou empresa,

quando falamos na área da publicidade, certo?

Quanto ao logotipo  para identificar um núcleo,

como o NAPNE, o sentido é muito similar, pois

buscamos dar uma identidade e uma marca, para

criar uma ligação com os envolvidos e potencializar

a adesão de outras pessoas.
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EXPLICANDO O LOGO DO NÚCLEO DE SANTA TERESA 

Por isso, adaptamos no nosso logo o novo símbolo

mundial da acessibilidade, aprovado em 2015, pela

Organização das Nações Unidas (esse que vocês

veem no centro da página).

Como devem ter percebido, as cores mudaram em

relação ao símbolo mundial, isto para adequar ao

nosso instituto, pois, todos os Institutos Federais

possuem como cores padrão: verde e vermelho.

Usar o “Símbolo Internacional de Acessibilidade” é

Desta forma, no inicio deste ano, a

equipe do NAPNE de Santa Teresa

(Ângela, Daniele e Filipe) buscou criar

a sua marca, pois sentimos a

necessidade de expressar e divulgar

um espaço que ainda é pouco

conhecido no campus. 

cadeira de rodas. Esse você já deve ter visto nas vagas

de estacionamento, placas de trânsito e em locais

públicos. 

Entretanto o símbolo inicialmente e vastamente

utilizado passou por redefinição em 2015, você sabia?

Isso mesmo! Os idealizadores foram da Universidade

de Desenho Gráfico de Informação Pública das

Nações Unidas de Nova York .

O novo modelo batizado "The Accessibility" (A

Acessibilidade) e definido como “logotipo

acessibilidade”. Trata-se de uma figura simétrica

conectada por quatro pontos a um círculo, que

representa a harmonia entre o ser humano e a

sociedade. Os braços abertos, simboliza a inclusão.

Para isso, a criatividade é essencial, e as cores,

formas e letras introduzidas no logotipo devem ser

cuidadosamente ponderados.  

André B. Galvão e Daniele C. Margon

Referências: 
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Centro e Especializado em Neurodesenvolvimento. Disponível em:
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Acesso 31 jan 2022)

obrigatório em todos os locais que

possibilitem acesso, circulação e

utilização por pessoas com

deficiência, e em todos os serviços.

Anteriormente, o símbolo utilizado era

o pictograma representado por uma  

A mudança surgiu da necessidade de

maior representatividade , pois o antigo

logo enfatizava mais  a deficiência de

caráter físico e motora em relação às

outras deficiências (intelectuais,

auditivas e visuais, por exemplo). 


