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A inclusão pelo movimento
O Centro de Educação Física da FCEE é um espaço para educar o corpo e a 
mente por meio da prática da atividade física, de ações culturais e do estímulo à 
convivência. Da roda de capoeira e bocha paralímpica à dança e musicoterapia, o 
CEDUF envolve todos os centros em favor da inclusão da pessoa com deficiência. 
 
Página 7

Acontece

FCEE lança o Portal da 
Superdotação de Santa 
Catarina em exposição 
de arte de estudantes 
do NAAH/S.
Página 3

Perfil

Conheça a trajetória 
de Ondimari Gregório 
de Jesus, um dos 
“patrimônios” do CEVI.
 
Página 10

Memória

No resgate da história 
da FCEE, apresentamos 
o início do CEDUF, que 
passou de grupo a 
centro especializado.
Página 12

FCEE Recomenda

Confira dicas de filmes 
e livros com a temática 
de inclusão de pessoas 
com deficiência.

Página 13



2 I N F O R M A T I V O  # S O U F C E E 

EDITORIAL

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE)
CNPJ Nº 83.900.522/0001-77
Rua Paulino Pedro Hermes, 2785 | 
Bairro Nossa Senhora do Rosário
São José - SC | CEP 88110-694
(48) 3664-4860
fcee@fcee.sc.gov.br
www.fcee.sc.gov.br

PRESIDENTE 

Edilson dos Santos Godinho

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 
DIAD
Mário César de Carvalho

DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO – DEPE
Pedro de Souza

Informativo interno da FCEE
N. 05 . Junho/ Julho 2022

COORDENAÇÃO E EDIÇÃO
Franciele Bruchado
Letícia Wilson

TEXTOS
Giuliana Arruda
Letícia Wilson
Jade Luckner

DIAGRAMAÇÃO
Alinny Gomes

IMAGENS
Acervo FCEE e de Ondimari 
Gregório de Jesus (Página 10).

O informativo #souFCEE é uma 
publicação dirigida aos servidores 
e colaboradores que atuam no 
campus da FCEE e nas instituições 
conveniadas. Este é um dos produ-
tos de comunicação originados da 
parceria firmada pela FCEE com a 
FAPEU/UFSC.

  EXPEDIENTE

Ingressamos neste mês de julho em um período de restrições em 
função do processo eleitoral. Em cumprimento à legislação eleitoral, 
o Governo de Santa Catarina não divulgará notícias, publicidades e 
materiais promocionais nas redes sociais e nos sites de Secreta-
rias, Órgãos, Entidades, Fundações e Companhias Estatais entre os 
meses de julho e outubro deste ano. Os canais serão restabelecidos 
a partir do encerramento do pleito. 

É por esse motivo que a FCEE também precisou alterar seu site, 
portais e redes sociais em atenção às orientações repassadas pela 
Secretaria de Estado da Comunicação (SECOM). Os canais internos, 
por outro lado, são mantidos e valorizados, reforçando a importância 
desses espaços para a troca de informações, integração e valoriza-
ção do público interno da FCEE. 

Convidamos você a acessar regularmente a Intranet da FCEE - 
intranet.fcee.info - e também a enviar sugestões de notícias para 
divulgarmos nesse canal, valorizando as atividades realizadas pelos 
centros. E acompanhe as edições do informativo interno #souFCEE, 
que vem trazendo muito conteúdo sobre o que faz e quem faz a 
FCEE. 

Nesta edição do informativo #souFCEE, conheça o trabalho desen-
volvido pelo CEDUF e a trajetória profissional de Ondimari Gregório 
de Jesus, a “mãezona” do CEVI. Saiba também quem são os novos 
coordenadores e gestores da FCEE e confira como foi o lançamento 
do Portal da Superdotação de Santa Catarina - mais uma iniciativa 
pioneira da FCEE no Estado. 

Boa Leitura! 
Franciele Bruchado

Comunicação interna 
fortalecida 

Participe do informativo #souFCEE!
Envie sugestões para imprensa@fcee.sc.gov.br

Você também pode receber notícias e novidades da 
FCEE pelo WhatsApp. 
Cadastre-se pelo link bit.ly/whatsappfcee

http://www.fcee.sc.gov.br
mailto:imprensa%40fcee.sc.gov.br?subject=
http://bit.ly/whatsappfcee


I N F O R M A T I V O  # S O U F C E E  3

Superdotação ganha portal inédito 
em Santa Catarina

ACONTECE

A FCEE acaba de lançar mais uma importante 
plataforma para o público da educação especial: o Portal 
da Superdotação de Santa Catarina. A cerimônia de 
lançamento foi realizada no dia 30 de junho, no Museu da 
Escola Catarinense (MESC), em Florianópolis, marcada 
pela  abertura da exposição ‘Lendo e Relendo Cruz e Sousa’, 
com ilustrações produzidas por jovens estudantes do 
Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação 
(NAAH/S). O evento contou com a presença da diretoria da 
FCEE, de estudantes e seus familiares, e com performance 
do  artista JB Costa por poemas de Cruz e Sousa.

A plataforma, disponível no endereço superdotacao.fcee.
sc.gov.br reúne as principais informações relacionadas 
às Altas Habilidades/Superdotação, como conceito, 
características, diretrizes, mitos, dúvidas frequentes, além 
da relação de onde buscar atendimento especializado 
em todas as regiões do estado. Além disso, centraliza 
informações sobre ensino e aprendizagem, elucidando 

técnicas, métodos de ensino e avaliação dos indicadores, 
apresentando cursos e capacitações para o profissional da 
educação especial. O Portal tem como destaque a Galeria 
de Arte Virtual, espaço de acervo que apresenta produções 
artísticas de estudantes 
com altas habilidades/
superdotação do NAAH/S. 

O Portal da 
Superdotação é uma 
iniciativa inédita na área 
no estado de Santa 
Catarina, desenvolvida 
pela FCEE a partir da 
parceria técnico-científica 
firmada com a Fundação 
de Amparo à Pesquisa e 
Extensão (FAPEU)/UFSC, 
assim como o Portal do 
Autismo, lançado em 
março deste ano. 

A Exposição ‘Lendo e Relendo Cruz e Sousa’ apresenta 
24 ilustrações exclusivas inspiradas nos poemas do poeta 
catarinense Cruz e Sousa. As obras foram produzidas em 
2015 por ex-estudantes do NAAH/S, com idades entre 14 e 
17 anos à época, em uma atividade realizada pela Oficina de 
Artes Visuais, sob a mediação da professora Vânia Franz. 

A mostra ficará em cartaz no MESC até o dia 18 de julho 
e  permanentemente na Galeria de Arte Virtual do Portal da 
Superdotação de Santa Catarina.

Confira mais fotos em superdotacao.fcee.sc.gov.br

Professora Vânia e seus ex-alunos, autores das obras em exposição 

Evento reuniu professores do NAAH/S, estudantes e seus familiares 

Ator JB Costa declama poemas de 
Cruz e Sousa

O portal é uma iniciativa da FCEE, desenvolvido em parceria com a Fapeu/UFSC

http://superdotacao.fcee.sc.gov.br
http://superdotacao.fcee.sc.gov.br
http://superdotacao.fcee.sc.gov.br
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Gabinete recebe paratleta medalhista 
do CEDUF

ACONTECE

CENAE participa de qualificação sobre 
Escalas Bayley

A equipe de avaliação diagnóstica do 
Centro de Avaliação e Encaminhamen-
to (CENAE) recebeu, nos dias 03 e 04 de 
junho, qualificação oferecida pela profes-
sora Daniela Carim, especialista em Psi-
cologia Cognitiva e treinadora das Escalas 
Bayley. Daniela abordou conteúdos sobre 
Bayley III, escala usada para identificar 
possíveis problemas de desenvolvimento 
infantil. 

A FCEE adquiriu o curso Bayley III no fi-
nal de 2019, com o objetivo de introduzir 
aos profissionais o teste e seus aspectos 
técnicos; oferecer introdução ao instru-
mento que avalia o desenvolvimento de 
bebês e crianças pequenas; além de pro-
mover conhecimento sobre as regras de 
administração e orientações sobre a pon-
tuação do teste. “O curso Bayley é essencial para aplicação 
das escalas do desenvolvimento. Como uma das atribui-
ções da FCEE é capacitar e assessorar na área da avalia-

Equipe de avaliação diagnóstica do CENAE durante a qualificação, realizada em junho. 

Presidente da FCEE, Edilson Godinho, ao centro, com os professores Carlos Kato e 
Fernando Bueno (Tuti), à esquerda na foto, e Rodrigo Fernandes e João Cascaes, à 
direita na foto. À frente, o paratleta Nicolas e suas três medalhas de ouro trazidas 
dos Parajesc. 

Com três medalhas de ouro no peito, o paratleta Nicolas 
Henrique Manoel foi destaque na comitiva recebida no dia 
11 de julho pelo presidente da FCEE, Edilson Godinho. As 
medalhas foram conquistadas por ele na última edição 
dos Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina 
(Parajesc), realizada em Blumenau de 1 a 5 de julho, nas 
modalidades Lançamento de Dardo, Arremesso de Peso e 
Lançamento de Disco.  

Nicolas é educando do Centro de Educação Física 
(CEDUF) da FCEE e esteve no gabinete da presidência 
acompanhado pelos professores Fernando Bueno (Tuti), 
coordenador do CEDUF, Carlos Kato, Rodrigo Fernandes e 
João Cascaes. Com 15 anos de idade, o paratleta foi pré-
selecionado para a seleção catarinense e irá para São Paulo 
em agosto para a etapa Regional Sul das Paralimpíadas 
Escolares, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), competindo com estudantes dos estados do Sul e 
do Sudeste do país. 

ção diagnóstica multiprofissional, torna-se imprescindível 
a formação continuada,” pontua Iracema Aparecida, coor-
denadora do CENAE.
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Rede regular recebe assessoria

ACONTECE

A FCEE ofereceu assessoria para os profissionais 
da rede regular de ensino, focado no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) das escolas estaduais 
de Santa Catarina. A capacitação, promovida em parceria 
com o núcleo de Supervisão de Atividades Educacionais 
Extensivas (SAEEX) da Secretaria de Estado da Educação, 
aconteceu em duas etapas, nos dias 01 e 14 de junho. 

De acordo com Fabiana Garcez, supervisora de Atividades 
Educacionais Extensivas da FCEE, a iniciativa tem como 

Saúde Ocupacional promove agenda 
no campus da FCEE

O setor de Saúde Ocupacional da Gerência de 
Gestão de Pessoas (GEPES) retomou, em junho, 
a agenda de ações integradoras para os servido-
res da FCEE. A primeira foi a Roda de Conversa 
sobre Alimentação e Saúde Mental, que aconte-
ceu no dia 24 de junho, no auditório do campus. 
O evento teve a participação da nutricionista Ema-
noela Elizabete dos Santos, que propôs reflexões 
sobre a relação entre alimentação e saúde mental, 
abordando os nutrientes necessários para o bom 
funcionamento da mente e em quais alimentos 
encontrá-los. 

A segunda, foi a palestra Orientações, Prevenção 
e Controle Sobre a Dengue, ocorrida no dia 5 de ju-
lho. A ação contou com a participação da Equipe da 
Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São José 
e tratou sobre assuntos referentes ao ciclo de trans-
missão da dengue, métodos de controle do mosqui-
to, formas de prevenção e locais de atendimento. Nutricionista Emanoela dos Santos aborda sobre alimentação e saúde mental.

objetivo orientar, principalmente, professores do AEE, 
gestores escolares e responsáveis das Coordenadorias 
Regionais de Educação (CREs). Assim, pretende-se 
acompanhar e qualificar o trabalho desenvolvido com 
educação especial nas escolas regulares, promovendo um 
espaço de diálogo e reflexões sobre o processo de inclusão. 
Ao longo dos dois dias, foram abordados assuntos como 
Classificação Internacional de Funcionabilidade (CIF), 
tecnologia assistiva, deficiência auditiva e surdocegueira, 
deficiência visual, deficiência intelectual, TDAH e TEA.

Servidores do campus prestigiam programação. Equipe da Prefeitura tratou sobre prevenção da dengue.
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FCEE atinge a marca de 5.000 
carteiras do autista emitidas

ACONTECE

A FCEE celebra 5.090 Carteiras de Iden-
tificação da Pessoa com Autismo (Ciptea) 
expedidas pela instituição. Lançado há dois 
anos, o documento é um importante instru-
mento para a garantia dos direitos desse 
público, como a gratuidade no transporte 
intermunicipal de passageiros e prioridade 
no atendimento pessoal em instituições pú-
blicas do Estado. Além disso, a carteira con-
tém informações de identificação, contato 
de emergência e, caso tenha, informações 
do representante legal/cuidador, para trazer 
mais segurança e autonomia às pessoas 
com autismo. 

A prioridade no atendimento representa 
respeito à condição própria do autista, con-
sidera a assistente social Emanuella de Oli-
veira, coordenadora do Centro Especializado 
em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) 
da FCEE. “Por ser um transtorno do neuro-
desenvolvimento que se caracteriza por alterações no com-
portamento e na comunicação social, os autistas podem 
apresentar alterações sensoriais, respondendo de maneira 
diferenciada aos estímulos recebidos do ambiente”, expli-
ca. Para ela, a Carteira de Identificação do Autista garante o 
respeito a essa condição própria da pessoa com TEA, além 
de diminuir a burocracia e facilitar o acesso às instituições 
públicas no Estado, evitando constrangimentos e demora 
no atendimento em estabelecimentos. 

Direito Garantido

A Carteira de Identificação do Autista de Santa Cata-
rina foi instituída em Santa Catarina pela Lei Estadual n. 
17.754/2019 e foi lançada oficialmente em fevereiro de 

2020, quando a FCEE assumiu a expedição do documento 
no estado.

A empresária Quenia Belucci atesta a importância do do-
cumento. Ela é mãe de Antonela Belucci, de 5 anos de ida-
de, diagnosticada com TEA há dois anos, quando passou a 
ser atendida no CETEA/FCEE. 

Segundo ela, desde a conquista da carteirinha da sua fi-
lha, em setembro de 2020, percebe mudanças no tratamen-
to que a família recebe nos estabelecimentos. “A Carteira 
de Identificação dá respaldo e credibilidade para o autista, 
comenta.

 
Saiba mais em autismo.fcee.sc.gov.br

Quênia com a filha Antonela e a coordenadora do CETEA, Emanuella de Oliveira. 

NOVOS DIRETORES E COORDENADORES NA FCEE 

No mês de maio ocorreram algumas mudanças no 
grupo de gestores da FCEE. A Diretoria Administrativa 
agora está sob o comando de Mário César de Carvalho, 
servidor de carreira do Governo do Estado, com 
passagem por vários órgãos. Já a Diretoria de Ensino, 
Pesquisa e Extensão está sob o comando do Prof. 
Pedro de Souza, ex-presidente e ex-diretor de Ensino 

da FCEE. Dois centros de atendimento especializado 
também estão sob nova coordenação. O CETEA - Centro 
Especializado em Transtorno do Espectro Autista - está 
agora sob o comando da assistente social Emanuella 
de Oliveira Borges, enquanto o CENET – Centro de 
Educação e Trabalho- tem agora como coordenadora a 
professora Joice Mara Bittencourt.

http://autismo.fcee.sc.gov.br 
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Aprática de atividades físicas é 
essencial para todos os indivíduos, 
não só pela saúde do corpo físico 

como também do cognitivo, mental e social. 
Para pessoas com deficiência, os benefícios 
são os mesmos. A única distinção são as 
adaptações necessárias para o movimento, 
seja na educação física ou no esporte. 
Na Fundação Catarinense de Educação 
Especial, quem cuida dessa área é o Centro 
de Educação Física (CEDUF), encarregado 
de produzir conhecimento, capacitar 
profissionais e assessorar os serviços de 
educação especial na área da educação 
física escolar; prática esportiva; e atividade 
física e saúde.

A equipe é formada por 14 profissionais, 
que acompanham os usuários atendidos 
pelo Centro. Entre servidores e educandos, 
341 pessoas usufruem de algum dos três 
principais serviços do CEDUF: Educação Física Escolar, que 
trabalha com os alunos da disciplina de educação física; 
o serviço de Atividade Física e Saúde, que desenvolve 
ações de atividade física e ginástica laboral para usuários 

dos outros Centros da FCEE, baseadas em um Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI); e a Prática Esportiva,  que 
envolve atividades de iniciação e treinamento esportivo, 
práticas corporais, ginástica e musculação. Atualmente, 
o Centro oferece aulas de tênis de mesa, atletismo, 
futebol, futsal, capoeira, dança, musicoterapia e algumas 
modalidades de bocha, com o propósito de inclusão da 
pessoa com deficiência na sociedade por meio da prática 
esportiva.

Movimento e cultura  

Na prática, os serviços do Centro vão muito além 
das atividades físicas. Fernando Bueno, que assumiu a 
coordenação do CEDUF em abril de 2022, explica que o 
grande objetivo é trazer autonomia para a pessoa com 
deficiência.     

Bacharel em Educação Física pela Udesc/Cefid, com 
Especialização em Educação Especial e Práticas Inclusivas, 
Tuti busca formas de valorizar iniciativas culturais de 
integração entre os educandos e o contato com outras 
áreas e Centros de Atendimento. Entre as ações estão a 
reativação da Banda Mosaico, que já existia desde 2006, e 
a promoção do Dia do Folclore, festival que será realizado 

A inclusão pelo movimento

POR DENTRO DA FCEE

O Centro de Educação Física - CEDUF  é um espaço para educar o corpo e a mente por meio da prática da atividade física, 
ações culturais e do estímulo à convivência

Professora Fabíola Spader, responsável pela equipe de bocha paralímpica, e a 
medalhista Beatriz Marta das Chagas, atleta da FCEE.

Grupo de servidores participantes das aulas de educação física do CEDUF, que estuda 
maneiras de ampliar a capacidade dos treinos diários.
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no dia 23 de agosto deste ano. 
“Estamos acionando outros Centros 
para fazerem conosco, pois nós 
queremos fugir também dessa 
barreira de centros. Vamos fazer 
juntos, né?”, enfatiza. 

Para o coordenador, é importante 
sugerir novos projetos e fazer com 
que eles aconteçam. “Se você 
tem pró-atividade na casa, muitas 
ideias são acolhidas”, pontua, 
lembrando quando ingressou 
como servidor da FCEE em 2012 
e Jeferson Sieber, coordenador 
do CEDUF à época, o recebeu de 
portas abertas para novos projetos. 
Motivado, Tuti logo incentivou a 
criação das aulas de capoeira, 
que hoje são bem conhecidas pelo 

pela professora Camila Fernandes Figueiredo, desde 
fevereiro de 2022. 

A musicoterapia tem como principal campo de atuação 
a música com fins terapêuticos e a educação musical 
dos educandos, que podem ser vinculados ao CEVI ou 
ao CETEA. A professora Camila explica que a demanda 
atual é grande, pois são cerca de 128 pessoas atendidas, 
com diferentes tipos de deficiências e idades. “Cada sala 
que a gente entra é um quadro novo a ser pintado, visando 
diferentes abordagens para alcançar nossos objetivos 
terapêuticos de linguagem verbal, de interação social e 
domínio motor por meio da música”, conta a profissional, 
Doutora em Educação Musical Inclusiva, que chega com 
novidades à FCEE. As ideias incluem ampliar a atuação da 
musicoterapia para mais centros da Fundação, fixar ações 
de acessibilidade cultural com os educandos do CEVI e a 
implementação de oficinas de coral, incluindo os servidores.

As aulas de capoeira envolvem educandos com diferentes tipos de deficiência

Três dos quatorze profissionais da equipe do CEDUF: a musicoterapeuta  Camila, a professora de dança 
Evelin e o profissional de Educação Física e mestre de capoeira Tuti, coordenador do Centro. 

público da Fundação e rendem muitos frutos. Um deles 
foi a idealização do Encontro Catarinense de Capoeira 
Especial, evento itinerante, aberto ao público, que chegou à 
sua décima edição em 2021.

Novos projetos

Um dos projetos que estão sendo analisados pelo 
CEDUF é a possibilidade de criar um serviço de educação 
física para os educandos de forma mais personalizada, 
fugindo da lógica de uma turma homogênea. Segundo 
Tuti, o trabalho pode ser mais específico, com o apoio 
de uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista 
e psicólogo, além do profissional de educação física.  
“Requer um pouco mais de tempo para desenvolver, 
porque são alguns professores e cada um deles já tem 
a sua agenda. Vamos aplicar, mas ainda estamos na 
reformulação de horários para liberar um dos nossos 
professores e para ver com a nutricionista, que são só 
duas aqui na Fundação,” explica. 

Além de pensar na saúde e bem-estar dos educandos, 
o Centro de Educação Física também inclui os servidores 
em algumas de suas atividades. Recentemente, foi 
ampliado o serviço de ginástica para os profissionais da 
casa, que podem frequentar o espaço a partir das 17h. 
“Começou há praticamente um mês e está sendo um 
sucesso”, frisa o coordenador. Como a procura é alta, 
estão analisando a possibilidade de incluírem aulas 
de dança e musicoterapia - duas modalidades mais 
recentes no CEDUF - para os trabalhadores que finalizam 
o expediente no período matutino. A dança - ministrada 
pela professora Evelin Tigrinho - foi integrada desde o 
início da pandemia - e a musicoterapia, que é ministrada 
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possam adquirir mais recursos para investir na prática 
esportiva com seus educandos, como a bocha paralímpica. 

A professora Fabíola Spader, formada em Educação 
Física, trabalha na FCEE há dezessete anos e é a técnica 
responsável pela equipe de bocha paralímpica da 
Fundação. Para ela, um dos maiores desafios é pensar 
constantemente em formas atrativas de estimular os 
educandos no esporte, identificando suas capacidades 
funcionais e educacionais, para construir bons pilares 
para a prática pedagógica. “A palavra-chave é motivação. 
Motivação para nós fazermos o melhor para os nossos 
alunos e atletas,” reflete Fabíola, que tem alcançado 
importantes conquistas ao lado de seus alunos. 

A mais recente conquista foi a classificação de quatro 
atletas da FCEE para o Campeonato Brasileiro de Bocha 
Paralímpica e a classificação de uma das atletas, Beatriz 
Marta das Chagas, para a Copa Brasil de Jovens de Bocha 
Paralímpica 2022, que será realizado em São Paulo de 28 
a 31 de julho. Se a atleta se sair bem, a próxima etapa 
são os Jogos Parapan-Americanos da Juventude, que 
serão realizados em novembro na Colômbia. “E o trabalho 
continua”, incentiva a técnica Fabíola. 

Em diferentes atividades e áreas de atuação, a equipe 
do CEDUF trabalha de forma integrada e com o mesmo 
propósito, o de contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida e para a inclusão social das pessoas com deficiência. 
“Quem entra na Educação Especial fica fascinado por esse 
universo porque o retorno é muito grande: de carinho, de 
aprendizado, de valorização da vida”, afirma Tuti.

As aulas de dança contemplam diferentes linguagens 
artísticas e são dedicadas ao estímulo de possibilidades 
de leituras dramáticas e ao fazer teatral dos educandos. 
A professora Evelin, formada em Artes Cênicas, iniciou 
sua trajetória na FCEE em fevereiro de 2020 e, apesar de 
ser a primeira vez atuando na Educação Especial, revela 
estar surpresa com a experiência. “Eu não quero nunca 
mais sair daqui, estou impressionadíssima. São grandes 
descobertas e aprendizados em várias áreas o tempo 
inteiro, e estou criando vínculos muito bonitos”, revela.

Desafios e prioridades

Um dos principais desafios do Centro de Educação Física 
é a falta de um espaço físico apropriado, que comporte 
a demanda de educandos e servidores da Fundação 
que tenham interesse em praticar atividades físicas. “A 
prioridade agora é a gente ter o ginásio reformado e um 
espaço pensado para o futuro,” ressalta o coordenador do 
Centro. O serviço de educação física para os servidores, 
por exemplo, comporta, no máximo, 16 participantes por 
dia. “Mas, se o ginásio está reformado, a gente consegue 
atender mais”, complementa. Atualmente, João Batista é 
o professor responsável por cuidar desse treinamento e 
atende a todos os servidores interessados.  

Além da questão da estrutura física, os profissionais do 
CEDUF estão trabalhando como prioridade no programa 
de incentivo à educação física e ao paradesporto no 
Estado. Um projeto inicial está em andamento para que 
instituições especializadas conveniadas com a Fundação 

Daniel Silvestre, paratleta da FCEE, com sua mãe Josiane, em um dos treinos de bocha. Os treinos estão sendo realizados no ginásio da Escola Bela 
Vista em função da reforma do ginásio do campus.
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PERFIL 

“ Eu sou mãe, sou mulher, sou professora”. É 
assim que se autodefine Ondimari Gregório 
de Jesus, uma das funcionárias mais an-

tigas da FCEE. Características indissociáveis 
que representam bem o perfil de quem atua 
como mãe também no trabalho e desempenha 
o papel de professora em casa, na criação das 
três filhas. “A minha história e da Fundação se 
confunde bastante. Tem momentos tristes, al-
gumas decepções. Mas tudo vale a pena por 
eles, pelos alunos”, desabafa, em tom mater-
nal.

É com essa postura de “mãezona” que On-
dimari percorre hoje em dia as dependências do 
Centro de Educação e Vivência (CEVI), onde tra-
balha, refletindo sobre sua trajetória e sua con-
vivência com os educandos e suas famílias em 
clima de despedida. “Eu vivi muita coisa aqui, 
muita coisa boa”, diz, emocionada. Para ela, a 
aposentadoria será uma realidade em breve, 
principalmente por questões de saúde. “Eu me Tripla jornada: desafios e realização

Até então, Ondimari atuava como ACT na FCEE. No início 
dos anos 2000, quando a Fundação organizou um concur-
so público, ela nem pensou em participar. “A presidente na 
época passou pela casa e fez levantamento: a maioria dos 
funcionários na época era de nível médio. Então, a Claudia, 
nossa coordenadora à época me incentivou, dizendo que 
se eu estivesse concursando Pedagogia, eu poderia parti-
cipar”, conta. Ondimari seguiu o conselho e fez a inscrição 
para Pedagogia na Univali e para o concurso, sendo aprova-
da em ambos!

E assim, em 2002, iniciava a jornada tripla: no trabalho, 
já como servidora efetivada; na faculdade, frequentando o 
campus em Biguaçu; e em casa, com três filhas pequenas. 
“Estudei e criei filhos, tudo junto, trabalhando e preparando 
as filhas para a escola, organizando  casa... era muita coisa  
– foi cansativo”,  diz. Mas valeu o esforço. Assim que rece-
beu o diploma foi convidada para assumir a coordenação 
pedagógica no CEVI. E acumulou outras conquistas: três 
filhas muito bem-criadas e todas já formadas na faculdade, 
uma em Cosmetologia, outra em Direito e a outra em Nutri-
ção. Mais tarde, Ondimari voltou novamente aos estudos e 
concluiu a pós-graduação em Educação Especial.

Mãe-professora: duplo papel 
em uma só missão
De professora ACT a coordenadora pedagógica efetivada, Ondimari Gregório de Jesus é um dos “patrimônios” do 
CEVI, e sempre se considerou “mãezona” dos seus educandos

Ondimari Gregório de Jesus no CEVI: “a vida pulsa aqui”

considero jovem ainda, e pretendo fazer mais coisas, mas 
não com carga horária tão pesada”, explica. As constantes 
dores que sente no joelho direito, que terá de ser operado 
para a colocação de uma prótese, são o principal motivo des-
sa decisão. E foi a causa, também, da sua readaptação no 
CEVI para ocupar uma vaga na secretaria, cargo que exige 
um menor esforço físico. Afinal, percorrer o maior centro de 
atendimento especializado da FCEE – atualmente com 270 
educandos – não é mesmo tarefa fácil.

No CEVI, Ondimari ingressou professora e chegou a coor-
denadora pedagógica, e acompanhou a evolução do aten-
dimento e o impacto da proposta pedagógica na vida dos 
educandos e de suas famílias nos últimos 12 anos. Ao todo, 
são 27 anos de FCEE, desde a época que ingressou como 
professora em caráter temporário (ACT) na antiga Unidade 
de Atendimento ao Deficiente Mental (UADEM), que veio a 
ser Centro de Ensino e Aprendizagem (CENAP). Na época, 
sua formação era em crédito e finanças e decidiu cursar 
Magistério para ter um pouco de entendimento da área da 
educação. De lá, trabalhou no antigo Centro Ocupacional que 
veio a ser batizado de CENET II (Centro de Educação e Traba-
lho) que, mais tarde, deu origem ao atual CEVI.
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Energia contagiante

A retomada das atividades presenciais – especialmen-
te dos eventos, que este ano retornaram ao calendário do 
CEVI – recupera uma rotina que sempre fascinou Ondimari. 
“Gosto muito desse movimento todo. A Educação Especial 
mudou a minha vida. Aprendi muito como ser humano e 
profissionalmente. Tenho um crescimento muito grande e 
respeito”, afirma. Era em “sala de aula” que Ondimari sen-
tia a maior realização. Sempre foi conhecida por todos e 
era até convidada para festas de aniversário na casa de 
educandos. E ela fazia questão de prestigiar, de fazer parte 
daquele momento particular tão importante para a família.

 
Essa experiência em sala e junto às famílias garantiu um 

“novo olhar” para a função que desempenha atualmente, na 
secretaria do CEVI. “Entendo o lado do professor e o lado 
das famílias e o organizacional, não se trata apenas de uma 
questão administrativa, mas de uma área da educação”, 
pondera. Na nova função, contou com o apoio dos colegas. 
“Sou muito grata às coordenadoras que vieram depois, pois 
eu não sou a melhor pessoa no computador, tenho minhas 
dificuldades, mas elas conseguiram me ajudar”, diz.

Adaptações de rotina e novos aprendizados para quem, 
aos 57 anos de idade, confessa que não se sente tão reali-
zada profissionalmente como se sentia na área pedagógica 
do CEVI, mas que ainda se sente grata por participar do dia 
a dia do Centro. “A vida pulsa aqui no CEVI. Muitos me co-
nhecem. Sabem meu nome. Esse movimento é muito rico”, 
considera. E segue relatando sobre as atividades festivas e 
a energia contagiante dos educandos. “Às vezes estou can-
sada, sem rumo, joelho doendo, engrenagens ruins, difícil 
para caminhar... aí, gosto muito de vir para cá e até esqueço 
um pouco a dor”, diz.

Maternidade e empatia

“Sempre fui muito mãezona”, admite Ondimari, sobre o 
papel de professora. Mesmo ciente da responsabilidade 
profissional de estimular a autonomia da pessoa com defi-
ciência atendida no CEVI, ela sempre foi compreensiva em 
relação ao cuidado excessivo de algumas famílias. “Eu te-
nho uma filha de 31 anos e ainda acho que ela é um ‘bebê’, 
a minha mãe ainda me trata com um ‘bebê’, imagina para a 
mãe deles... Muito mais do que nós, para elas, eles sempre 
serão crianças”, considera.

Para ela, é importante orientar a família sobre o que deve 
ser feito, mas, mais importante, é desenvolver empatia e 
evitar o julgamento. “Como julgar toda a dificuldade que 
passam? Eu consigo entender, a mãe que está cansada, 
numa idade em que teria que ser cuidada e ainda está cui-
dando daquele filho. A gente tem que entender todos esses 
lados”, ensina. Ela relata que durante o período de reces-
so das atividades presenciais em função da pandemia de 
coronavírus, essa necessidade de compreensão e empatia 
foi ainda maior. “Eles ficaram ainda mais dependentes da 
gente. Muitos mandavam mensagem à noite, aos finais de 
semana, e eu pensava: ‘não custa responder... e eu respon-
dia’”, conta.

Ondimari argumenta que aquela experiência foi difícil 
para todos, e ainda mais para muitas famílias de educandos 
do CEVI. “Se era difícil para a gente, que tinha os filhos por 
perto, que podia se comunicar por videochamada, imagina 
para eles, que mal sabiam responder no WhatsApp. Isso 
aqui é a segunda casa delas e ficar longe daqui foi muito 
difícil”, reconhece.  Segundo ela, o legado da pandemia foi 
esse aprendizado, o de estreitar os laços com as famílias.

Ondimari frequentemente era convidada para as festas de aniversário de 
seus educandos. Na foto abaixo, a homenagem do aniversariante, que 
fez questão de repassar a ela um de seus presentes.
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N esta edição, apresentamos 
o trabalho do Centro de 
Educação Física (CEDUF) 

na seção Fique por dentro. Para 
complementar essa história, res-
gatamos aqui a memória da cria-
ção do Centro, que iniciou sua tra-
jetória na década de 1980.

Na época, foram criados os ga-
binetes por áreas de conhecimen-
to e o então denominado Grupo 
de Educação Física era um deles. 
Quando esses gabinetes foram 
extintos, o grupo continuou a re-
alizar encontros para discutir, es-
tudar e buscar novas possibilida-
des de atendimento ao público da 
Educação Especial, apesar de não 
existir oficialmente.

No ano de 1999, analisava-se a 
possibilidade da criação de uma estrutura que reunisse 
os profissionais desta área novamente e que alavancasse 
novas propostas de trabalho. Em 2000, essa proposta se 
concretizou com a criação do Departamento de Educação 
Física, vinculado administrativamente ao Centro de Ensi-
no e Aprendizagem. Essa organização permaneceu até 
o ano de 2005, quando foi implantado na FCEE o Centro 

CEDUF: de grupo a centro 
especializado 

MEMÓRIA 

A bocha é uma das oito modalidades esportivas trabalhadas pelo CEDUF.

Superdotação: a importância da identi-
ficação para potencializar as altas ha-
bilidades foi o tema da quinta edição do 
Programa Educação Especial em Foco, 
exibida no dia 27 de junho pelas redes 
sociais da FCEE com transmissão direta 
dos estúdios da FAPEU, no campus da 
UFSC, em Florianópolis. 

Clique no link e assista:
bit.ly/FCEE_superdotação

VÍDEO ESPECIAL

de Educação Física - CEDUF. Em 2010, o Centro foi rees-
truturado e voltou a funcionar como um Departamento. 
Permaneceu nessa condição até 2012, quando se tornou, 
novamente, um centro de atendimento especializado com 
estrutura própria. Desde então, o CEDUF vem expandindo 
as atividades e a abrangência dos serviços oferecidos.

http://bit.ly/FCEE_superdotação
http://bit.ly/FCEE_superdotação
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AGENDA

FCEE RECOMENDA

FILMES E LIVROS

Young Sheldon
Título original: Young Sheldon
Temporadas: 5
Ano:  2017 - Atual
País de origem: EUA

Trailer da serie “Young Sheldon”

Forrest Gump - o contador de 
histórias
Título original: Forrest Gump
Ano:  1994
País de origem: EUA
Trailer do filme “Forrest Gump - o 
contador de histórias”

Eu Falo Sim
Gênero: Ficção Infantil e Juvenil 
Autor: Silmara Rascalha Casadei e 
Vera Lucia Mendes Bailão
Editora: Escrituras Editora
Ano: 2010

Sinopse: A trama acompanha o jovem Shel-
don Cooper, de 9 anos, que pula quatro séries na 
escola para começar o ensino médio junto com 
seu irmão mais velho. A vida no ensino médio 
não será fácil: ele luta para ser compreendido 
por seus colegas, família e vizinhos. 

Sinopse: A trama atravessa várias décadas 
na vida do personagem central, Forrest Gump, 
um homem simples do Alabama que aparenta 
ter o raciocínio lento, mas nunca se sentiu 
desfavorecido. Em suas andanças pelo país, 
acaba encontrando personalidades históricas, 
influenciando a cultura popular e testemunhando 
alguns dos eventos mais notórios da história 
dos Estados Unidos no final do século XX.

Sinopse: O livro apresenta a história de uma 
turminha que aprende junto a um amigo novos 
jeitos de se comunicar. Baseado em uma histó-
ria real, traz a beleza da diversidade humana e 
as variadas possibilidades de expressões que, 
ao se conectarem compreensivelmente, desco-
brem que a linguagem que aproxima as diferen-
ças é a linguagem do amor. 

Passarinha
Gênero: Jovem Adulto
Autor: Kathryn Erskine
Editora: Valentina
Ano: 2014

Sinopse: Caitlin é uma menina de dez anos, 
inteligente, talentosa e com síndrome de 
Asperger. Além de estudar em uma escola pública 
despreparada para lidar com suas características 
particulares, vive em uma família emocionalmente 
abalada pela morte do seu irmão mais velho. A 
protagonista conta sua história com uma visão 
única e peculiar do mundo.

JULHO
02 Dia Mundial de Conscientização 
do Transtorno do Espectro Autista
08 Dia Nacional do Sistema Braille
13 Dia Mundial do TDAH 
18 Recesso dos Educandos 
18 Semana de capacitações
22 Fechamento do Relatório de 
Avaliação Semestral dos Educandos

25 Recesso Professores do 
Magistério
26 Dia Estadual do Tradutor/
Intérprete de LIBRAS

AGOSTO
01 Retorno das Atividades
Educandos e Professores
10 Dia Internacional da Superdotação

14 Dia dos Pais
22 Dia da Pessoa com Deficiência 
Intelectual 
21-28 Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múl-
tipla 
30 Dia Nacional de Conscientização 
sobre Esclerose Múltipla

https://youtu.be/YsGmUhjvqSo
https://youtu.be/bLvqoHBptjg
https://youtu.be/bLvqoHBptjg
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superdotacao.fcee.sc.gov.br

Acesse e conheça

http://superdotacao.fcee.sc.gov.br

