
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
O projeto apresentado neste trabalho é de uma unidade da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), o censo brasileiro (IBGE) de 2010, mostra que
23,9% da população possui algum tipo de deficiência ou incapacidade, a APAE é
uma instituição que tem como uma de suas ações a inclusão da deficiência
intelectual e múltipla, que é o recorte desta temática, o projeto da unidade tem
como objetivo fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem de acordo com
as necessidades individuais dos estudantes. O trabalho é dividido em quatro
etapas principais, o referencial teórico, o estudo de caso, a análise do contexto e o
desenvolvimento da proposta projetual com base nos estudos realizados.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA
Oferecer condições de acesso e participação de crianças com deficiência no
ensino regular, elimina barreiras no processo de aprendizagem e é fundamental
para o sucesso da educação especial. No brasil as políticas de inclusão foram
iniciadas de forma tardia e passou por diversas transformações ao longo dos
anos. Há a necessidade de novos espaços que promovam educação de qualidade
para deficientes intelectuais e que estes espaços permitam ao usuário a sensação
de pertencimento, este espaço pode conter características específicas para seus
usuários, como arquitetura humanizada, psicologia ambiental, arquitetura sensorial
e desenho universal.

3. PROPOSTA PROJETUAL
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A instituição presta atendimento especializado às pessoas com deficiência
intelectual, o resultado desta ação impacta não somente o indivíduo com a
deficiência, mas também toda a comunidade em que ele está inserido, a partir
disto pode-se perceber a magnitude da relevância de um projeto que proporcione
a inclusão social, tendo em vista a evolução da sociedade como um todo.
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