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PROJETO DE EXTENSÃO 

A Terceira Idade: inclusão social de alunos 
com deficiência.



- Grande Área de Conhecimento: Ciências
Humanas.

- Área Temática: Direitos Humanos e Educação.

- Linha de Extensão: Pessoas com deficiências, 
incapacidades e necessidades especiais incapacidades e necessidades especiais 

- Palavras Chaves: educação inclusiva; idoso; 
pessoa com deficiência.



JUSTIFICATIVA

Esta proposta de trabalho se faz, por se perceber, a partir do
envelhecimento da população, a crescente necessidade de se desenvolver ações
que possam gerar inclusão e engajamento de pessoas da terceira idade,
proporcionando a estas qualidade de vida e possibilidade de contribuir e transmitir à
comunidade que a cerca seus aprendizados, socializando, assim, suas
experiências.

Frente a esta demanda e do contato de estudantes da Faculdade Luciano
Feijão com a educação inclusiva realizada na Escola de Ensino Fundamental
Netinha Castelo, que faz parte da rede de educação do Município de Sobral, nasceNetinha Castelo, que faz parte da rede de educação do Município de Sobral, nasce
à idéia do referido projeto. Garantir a educação inclusiva, vai muito além de se
receber o aluno com deficiência na escola regular, mas sim faz-se necessário
garantir a aprendizagem e a socialização do mesmo.

Com isto, o presente projeto tem como idéia proporcionar ações de
fortalecimento da inclusão dos alunos com deficiência, através do apoio e execução
de atividades realizadas por pessoas da terceira idade, orientados por professor do
curso de psicologia e acompanhados por estudantes do referido curso.



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Como pessoas da terceira idade podem 
contribuir, através de suas experiências, com 

ações sociais que visem a melhoria da 
educação inclusiva em uma escola de ensino 

fundamental do município de Sobral? 



OBJETIVO GERAL

Proporcionar ações de fortalecimento da 
inclusão dos alunos com deficiência da 

EEF Netinha Castelo, através do apoio e 
execução de atividades realizadas por execução de atividades realizadas por 

pessoas da terceira idade.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Mapear ações de educação inclusiva para os alunos com
deficiência na escola;

-Priorizar ações a serem conduzidas por pessoas da
terceira idade,capazes de fortalecer a inclusão dos alunos
com deficiência;com deficiência;

- Multiplicar ações de educação inclusiva com os
educadores da EEF Netinha Castelo, a partir das
experiências das pessoas da terceira idade.



HIPÓTESES

- A partir do nível de maturidade e da aprendizagem, obtidas ao longo
da vida, as pessoas da terceira idade podem contribuir através de
experiências para aqueles que convivem com alunos com deficiência.

- Pessoas da terceira idade podem criar um ambiente acolhedor e
inclusivo através de atividades lúdicas com os alunos cominclusivo através de atividades lúdicas com os alunos com
deficiência.

- A psicologia pode contribuir, através de seu saber, com ações que
visem a interação de pessoas da terceira idade, com alunos com
deficiência.



METODOLOGIA

- Este projeto tem o viés qualitativo, através de
intervenções realizadas em campo na Escola de Ensino
Fundamental Netinha Castelo localizada na cidade de
Sobral/CE.

- A metodologia consiste em incentivar que pessoas da
terceira idade realizem atividades sociais com foco em
educação inclusiva.



1- Reunião para estruturação e alinhamento das etapas do projeto.
2-Visita inicial a escola para conhecer as rotinas e o público alvo
(alunos com deficiência).
3- Mobilização de pessoas da terceira idade para atuarem no projeto
junto às crianças com deficiência
4- Pesquisa bibliográfica para embasamento das ações do projeto.

METODOLOGIA - Etapas

4- Pesquisa bibliográfica para embasamento das ações do projeto.
5- Planejamento das atividades junto aos alunos.
6- Execução das atividades in loco.
7- Reunião para estruturar os resultados.
8- Apresentação dos resultados prévios no IX Encontro de Extensão.
9- Formatação relatório final.
10- Apresentação dos resultados finais do projeto.



AçãoAção : Reunião de Alinhamento do Projeto.



AçãoAção : Acolhimento com alunos e cuidadores -
Deixa eu te conhecer? 

Participação: Participação: 
Vasti Lima Constâncio – 64 anos
Educadora à 20 anos



AçãoAção : Acolhimento com alunos e
cuidadores - Deixa eu te conhecer?



AçãoAção : Projeto com cuidadores – Qual a minha
obra?

Participação:Participação:

Zilmar Coelho - 82 anos –
Trabalhou na educação 
durante 25 anos. 



AçãoAção : Meu Projeto de Vida - Por que a vida é
mais que um projeto?



AçãoAção : Sexualidade – O que é? 



AçãoAção : Grupo de Estudo e Planejamento de
atividades



AçãoAção : Visita ao SESC para estabelecer parceria
com grupo da Terceira Idade.

ParticipaçãoParticipação:: Sheila Maria
– Supervisora Assistencial– Supervisora Assistencial
Trabalho com Grupos



AçãoAção ExtraExtra : Participação Feira de Ciências
APAE

ContribuiçãoContribuição:: Carmem Cunha – Sobral Orgânicos



AçãoAção : Encontro com os pais. Relato de
Experiência.

ParticipaçãoParticipação:: Juliana e Clarinha.



AçãoAção : Encontro com os pais. Relato de
Experiência.



AçãoAção ExtraExtra : Participação na palestra Sexualidade e
Envelhecimento com o Grupo da Terceira Idade do
SESC-Sobral.



-Público Alvo: Alunos do curso de psicologia.

- Público Atingido: Alunos com deficiência
e a terceira idade.

- Abrangência: Interinstitucional



COORDENADOR: 

Profª Especialista Adriana Goes (Docente curso de Psicologia)

BOLSISTAS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO :

Ila Yasmine Lima Constâncio (9º período – Psicologia)

EQUIPE DE TRABALHO

Ila Yasmine Lima Constâncio (9º período – Psicologia)

Maria do Carmo Cunha de Carvalho (5º período – Psicologia)

ALUNOS VOLUNTÁRIOS DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO:

Jessika Dias (5º Período – psicologia)



RESULTADOS (Parciais)
- Proporcionar reflexão dos adolescentes do 9º ano na semana do adolescente
sobre Projeto de Vida e suas expectativas de futuro.

- Gerar o compartilhar de experiências entre ex-educadora da 3ª idade e os
cuidadores gerando reflexão de qual a obra dos mesmos frente a educação
inclusiva.

-Ampliação do conhecimento teórico e prático sobre educação inclusiva e-Ampliação do conhecimento teórico e prático sobre educação inclusiva e
inclusão da 3ª idade da equipe do Projeto.

-Interação entre família e escola para discutir temas relacionados as mudanças
da adolescência.

- Proporcionar aos adolescentes PCD´ s discussão aberta sobre as dúvidas
relacionadas a sexualidade.
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