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Confira a programação da sua cidade para o
Dia Internacional da Síndrome de Down.
Fique atento as atualizações em nosso site!

DIA INTERNACIONAL
DA SÍNDROME DE DOWN
21/03

O dia 21 de março marca, anualmente, o Dia
Internacional da Síndrome de Down. Esta data
tem como objetivo mostrar a importância da
luta das pessoas com Síndrome de Down e dos
seus respectivos pais, amigos e parentes, para
que
tenham
direitos
iguais.
Esse ano o tema é "Meus amigos, Minha
Comunidade - Os benefícios dos ambientes
inclusivos para as crianças de hoje e adultos
de amanhã"
Ainda dá tempo!
Conte-nos qual será a sua programação para
comemorar este dia para que possamos dividir
com todo o país. Envie um e-mail para

federacaodown@federacaodown.org.br
SÃO PAULO - SP
• 17/03 e 18/03 das 17h as 20h – 3º Encontro de Atenção à Síndrome de Down em comemoração do
Dia Mundial da Síndrome de Down. Local: Santa Casa de São Paulo - R. Dr. Cesário Mota Jr, 112,
Auditório Dr. Christiano Altenfelder (prédio novo - ao lado do prédio Conde de Lara). Inscrições: R$
25,00 (para estudantes da FCMSCSP, R$ 20,00)
• 19/03 - 6° Simpósio Internacional sobre Síndrome de Down. Local: Sede da Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Organização: CEPEC - SP e Empathiae. Mais
informações e inscrições: sindromededowneventos@gmail.com
• 20/03 às 07h30, no Circuito do Pacaembu - Segunda edição da Corrida e Caminhada Pela Inclusão.
Organização: Instituto Olga Kos
• 20/03 das 10h as 14h - 2º CaminhaDown São Paulo, caminhada e dia de ações de cultura, lazer e
qualidade de vida para pessoas, famílias e amigos relacionados à síndrome de Down. Idealização:
Rosana Bignami. Coordenação: Projeto Simbiose. Organização: Instituto Movimentarte.

RIBEIRÃO PRETO - SP
• 21/03 das 15h as 18h. Organização: FADA . Sempre valorizando a vida e a diversidade, trabalhamos no
tocante à conscientização focada no respeito a todos. Procuramos unir forças e comunidades para que,
juntos e misturados, mostremos à sociedade, empresas e governo que a diversidade é necessária e
bela. Esse evento acontece em celebração ao “Dia Internacional da síndrome de Down”
SOROCABA – SP
• 20/03 partir das 12h - 10º Evento em Comemoração do dia Internacional da Síndrome de Down.
Realização "Felicidade Down“. Local: Rua Carlos Eugenio Siqueira Salermo, 568
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CAMPINAS – SP
• 14/03 das 14h às 15h – Sessão Solene na Câmara dos Vereadores de Campinas/ Abertura
Oficial da Semana da Síndrome de Down.
• 14/03 as 18h30 – No Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas, abertura – Emmanuelle
Garido Alkmin – SMPCD e usuários 03 representantes, do CEESD, da FSDow, e Mano Down.
Das 19h as 20h30 – Palestra “ Mitos e Verdades “ sobre Síndrome de Down.
• 16/03 das 19h às 21h – Palestra sobre LBI – (Emmanuelle Garido Alkmin – Secretaria da
Pessoa com Deficiência de Campinas), e Apresentação do Panorama da Pessoa Com
Deficiência em Campinas – FEAC no Auditório da Fundação Síndrome de Down – Barão
Geraldo/Campinas – SP
• 17/03 as 19h – HAPPY HOUR – Vamos ocupar Campinas. Convidados: Todas as famílias a
participarem do Happy Hour com seus filhos, familiares e amigos. Em Bares, restaurantes,
sorveterias, estejam recebendo a todos os convidados.
• 19/03 as 09h – Food Truck e 1º Jogo de Futebol Ponte Preta / Mano Down Campinas no
Estádio Moisés Lucarelli (Poderão participar pessoas com síndrome de Down, a partir de 07
anos de idade). Convidados: aberto ao público
• 20/03 as 09h - 5ª Caminhada pela Inclusão na praça Arautos da Paz / Taquaral. Camisetas R$
25,00. Informações (19) 3795-4690. Realização: CEESD Apoio: Prefeitura de Campinas, SMPD,
Fundação Síndrome de Down, Mano Down
BELO HORIZONTE – MG
• 19/03 das 08h30 as 12h30 - Palestras e Apresentações Artísticas, a Faculdade de Medicina da
UFMG, Av. Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia. Informações e inscrições: (31) 3222.7695 /
3222.7688 - e-mail: familiadown.bhz@ig.com.br. Realização Família Down.
• 20/03 - O instituto Mano Down promoverá a tradicional caminhada UP and Down em Belo
Horizonte.
GOIÂNIA – GO
• 19/03 a 25/03, Semana Comemorativa. Organização Asdown de Goias. Mais informações:
asdown-go.blogspot.com
BRASÍLIA – DF
• 18/03 a 23/03 - PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE
DOWN. LEMA: MEUS AMIGOS, MINHA COMUNIDADE. Realização DF Down
VITÓRIA – ES
• 13/03 das 8:00 às 12:00 h. Evento de confraternização e lazer na Praia de Itaparica em
parceria com o grupo Famílias Down do ES, a ser realizado em Vila Velha, onde terá atividades
recreativas/esportivas para todas as pessoas com síndrome de Down, suas famílias, amigos e a
comunidade. Evento para 500 pessoas aproximadamente. Realização Vitória Down.
• 19/03 das 9:00 às 18:00 h e domingo 20/03 das 9:00 às 12:00 h. Palestra e oficina
intituladas: “De um Aquário para um Mar de possibilidades”, com a psicopedagoga Neusa
Vendite, do Projeto Conviver. O local do evento será o Parque Botânico da Vale em Vitória/ES.
Evento para 130 pessoas. Realização Vitória Down.
• 01/04 das 19:00 às 21:00 h e sábado 02/04 das 14:00 às 18:00 h. Palestra e workshop: “Do
Diagnóstico à Autonomia”, ministrados por Alex Duarte, diretor do filme Cromossomo 21 e
autor do livro com o mesmo título. Evento para 180 pessoas. Realização Vitória Down.
ITABUNA – BA
• 18/03 e 21/03 - Programação de palestras no Auditório da Santa Casa de Itabuna. Realização
Núcleo Aprendendo Down. Mais informações: (73) 3212-2231 ou
nucleoaprendendodown@Hotmail.com
Boletim Informativo | FBASD

2

NOTÍCIAS
SIMPLESMENTE IRMÃOS
Este livro surgiu de um
trabalho de um grupo de
irmãos de pessoas com
deficiência, na associação
Carpe
Diem,
onde
trabalharam
a
autodeterminação
da
pessoa com deficiência
intelectual reforçando a
aliança com suas famílias.
O grupo de irmãos, ricos em experiências, já
colocavam em prática muito do que discutiam, era
um momento de novos desafios, queriam fortalecer
e levar suas reflexões para fora dos muros do Carpe
Diem.
O livro na íntegra você encontra em nosso site:
http://www.federacaodown.org.br/portal/index.ph
p/noticias/129-simplesmente-irmaos
Pauta Feminina: Educação Inclusiva em Autismo e
Síndrome de Down.
A 1ª edição do
projeto em 2016
aconteceu no dia
25 de fevereiro no
auditório
da
Comissão do Meio
Ambiente (CMA)
do Senado.
Foi destacado a necessidade do encontro ampliar o
diálogo com as instituições e redes de cuidadores de
pessoas com Autismo e Síndrome de Down. O tema
necessita de estratégias pedagógicas específicas e
muito apoio no campo da educação. Dentre os
participantes do encontro estava Ana Cláudia
Figueiredo, representando a FBASD.
Fonte:
https://issuu.com/procuradoriadamulhersenado/docs/
jsm_mar__o_2016

Em ação do Ministério Público em Belém-Pará foi
concedido a primeira liminar favorável aos alunos
com deficiência a partir dos novos ditames da LBI .
"O juiz substituto da 1ª Vara da Infância e da
Juventude de Belém, Everaldo Pantoja e Silva,
concedeu no dia 15 de fevereiro, liminar à Ação Civil
Pública apresentada pelos promotores da Infância e
da Juventude, José Maria Júnior, e das Pessoas com
Deficiência e Idosos, Adriana Simões Colares.
Conforme o despacho liminar, a Associação para o
Desenvolvimento Educacional do Pará Colégio
Ipiranga fica obrigada a assegurar "atendimento
educacional especializado de caráter individual,
contratado diretamente pela escola e sem repasse
de custos adicionais de qualquer natureza aos pais
ou responsáveis" para crianças que não tenham
autonomia para satisfazer suas necessidades
próprias de modo independente e que demandem
atendimento individual.
A decisão se fundamenta nos pressupostos da Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
uma vez que o estabelecimento de ensino convocou
pais e responsáveis de alunos com deficiência,
regularmente matriculados, para informá-los de que
não estaria obrigado a arcar com os custos de apoio
escolar individualizado e que, em 2016, seria
disponibilizado apenas apoio coletivo dentro de
cada sala de aula e outro no corredor da escola. Os
pais
que
desejassem
apoio
pedagógico
individualizado deveriam contratá-lo às suas
expensas. Posteriormente, ao ser questionada
acerca da veracidade dessas informações, o
estabelecimento de ensino as reiterou ao Ministério
Público.
Em caso de descumprimento da decisão, o juiz fixou
multa diária de R$ 5 mil contra o estabelecimento
de ensino. Da decisão ainda cabe recurso.
Fonte:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/notici
as/Informes/99689-Escola-tera-que-dar-atendimentoindividual.xhtml

Curso gratuito de educação inclusiva em inglês – Universidade da Cidade do Cabo
Curso aberto sobre educação inclusiva , com especial referência para os países de
baixa renda. Esta baseia-se nos vídeos e materiais produzidos por Lilian Mariga e
Roy McConkey. O curso está disponível gratuitamente e tem ínicio em 4 de abril.
São 3 horas por semana durante 6 semanas
Detalhes completos estão disponíveis no site:
https://www.futurelearn.com/courses/education-for-all
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“
SÍNDROME DE DOWN
de A a Z
APNEIA

Apneia é a ausência de fluxo de ar pelo nariz e pela boca durante pelo menos 10
segundos. São classificadas em três grupos: a) centrais, em que não há esforço
respiratório; b) obstrutivas, em que há esforço respiratório, mas não há fluxo de ar; e
c) mistas, as que começam sem esforço respiratório e este aparece posteriormente.
Em alguns casos em vez da ausência de fluxo de ar há apenas diminuição, e é o que se
conhece como hipopneia. Crianças com síndrome de Down apresentam a síndrome da
apneia e hipopneia do sono com mais frequência que as crianças em geral. O fato de
que podem apresentar o pescoço curto, hipertrofia das amígdalas e adenoides, queixo
pequeno, língua de tamanho maior, diminuição do tônus muscular e tendência à
obesidade, predispõe a presença de apneias durante o sono. Na síndrome da apneia e
hipopneia do sono, predominam as apneias obstrutivas, na SD aparecem também
abundantes apneias centrais, o que pode estar relacionado hipotonia muscular própria
dessas crianças e possível implicação do sistema nervoso central.
Sinais de alerta: Se os pais ou responsáveis observam que a criança ronca quando dorme,
apresenta paradas de respiração e adota posturas anormais ou movimentos raros,
durante o dia ficam sonolentos ou se mostra irritado com irmãos, amigos ou pessoas
com as quais se relaciona e apresenta falta de atenção com queda do rendimento
escolar, devem consultar o pediatra, que avaliará sua condição e, no caso necessário,
encaminhará a criança a um especialista para que este determine a necessidade de
avaliação mediante técnicas específicas (polissonografia do sono).
Fonte: Livro Síndrome de Down – de A a Z. Guia prático sobre os aspectos médicos da síndrome de Down. Ed.
Saberes

“

INFORMAÇÕES
PARA TODOS
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
O Ministério da Educação desenvolve a política de educação inclusiva
que pressupõe a transformação do Ensino Regular e da Educação
Especial e, nesta perspectiva, são implementadas diretrizes e ações
que reorganizam os serviços de Atendimento Educacional
Especializado oferecidos aos alunos com deficiência visando a
complementação da sua formação e não mais a substituição do ensino
regular. Com este objetivo a Secretaria de Educação Especial e a
Secretaria de Educação a Distância promovem o curso de
Aperfeiçoamento de Professores para o Atendimento Educacional
Especializado, realizado em uma ação conjunta com a Universidade
Federal do Ceará, que efetiva um amplo projeto de formação
continuada de professores por meio do programa Educação Inclusiva:
direito à diversidade.
Veja mais em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf

Síndrome de Down: A diferença que nos une.

PARTICIPE

envie sugestões e fotos

federacaodown@federacaodown.org.br

Federação Down

Entre em contato: www.federacaodown.org.br | federacaodown@federacaodown.org.br | Telefone 19. 3395-9260
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