
                        
   
 Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe 

Rua Nossa Senhora do Socorro, 227
Email: ipaese@ipaese.org.br

  

Relatório de Atividades Pedagógicas 

Período de janeiro e fevereiro de 2020

O Ipaese (Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe), sendo a

única escola bilíngue que oferta a 

estado de Sergipe, inicia seu ano de 2020 com esperança e revendo seu planejamento 

anual.  

Em janeiro tivemos a presença do t

internacionalmente) para uma oficina 

que nos contou um pouco de sua história, de seu trabalho e 

técnicas de desenho com ele

stituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe 
IPAESE  

Rua Nossa Senhora do Socorro, 227 – São José - Aracaju-SE Tel.: (79) 3211-0938
ipaese@ipaese.org.br CNPJ: 04.211.650/0001-37  

 

Relatório de Atividades Pedagógicas  

Período de janeiro e fevereiro de 2020 

 

Ipaese (Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe), sendo a

ngue que oferta a Libras (Língua Brasileira de Sinais) 

estado de Sergipe, inicia seu ano de 2020 com esperança e revendo seu planejamento 

No mês de janeiro encerramos as matriculas 

para o ano letivo de 2020 e nos organizamos 

para o retorno da

Fundamental e do ensino Médio

iniciaram no dia 03 de fevereiro de 2020.

Janeiro foi o período dos nossos professores 

elaborarem o planejamento anual.

Em janeiro tivemos a presença do talentoso grafiteiro surdo ODRUS

ara uma oficina sobre técnicas de desenho 

pouco de sua história, de seu trabalho e 

técnicas de desenho com ele. 
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Ipaese (Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe), sendo a 

de Sinais) e Português do 

estado de Sergipe, inicia seu ano de 2020 com esperança e revendo seu planejamento 

No mês de janeiro encerramos as matriculas 

de 2020 e nos organizamos 

das aulas do Ensino 

Fundamental e do ensino Médio, que 

no dia 03 de fevereiro de 2020. 

Janeiro foi o período dos nossos professores 

laborarem o planejamento anual. 

alentoso grafiteiro surdo ODRUS (renomeado 

técnicas de desenho para nossos alunos, 

pouco de sua história, de seu trabalho e aprendemos algumas 
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Oficina com o surdo ODRUS sobre Técnicas de Desenho.

Aproveitamos o período das 

anual das atividades pedagógicas

professores, incluindo um 

Práticas Pedagógicas no 

em nosso plano pedagógico

Ipaese para o futuro, através

Nos dias 01 e 15 de janeiro

gestores, funcionários, voluntários, alunos, ex

instituição, além de representantes do poder público e membros da sociedade em 

geral para elaborarem o Planejamento Estratégico do Instituto para 

2020 a 2022. Estes encontros

Menezes Fortes, que proporcionou

surdo e sua cultura, sobre a relação do surdo na família e na sociedade, sobre o 

papel do IPAESE junto a esta comunidade e sobre uma gestão mais democrática.

Através deste trabalho, o IPAESE, qu

existência, reafirma seu compromisso com o efetivo desenvolvimento da 

comunidade surda Sergipana.

29/02/2020 e devemos 
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com o surdo ODRUS sobre Técnicas de Desenho. 

período das férias escolares, para realizarmos o 

anual das atividades pedagógicas, foram diversas reuniões com nossos 

incluindo um Treinamento com o professor Edivaldo da 

no Ensino Bilíngue, com o intuito de buscarmos a 

plano pedagógico. Ainda em janeiro, nos reunimos 

através da realização do planejamento estratégico

de janeiro do corrente ano, estiveram reunidos no IPAESE 

gestores, funcionários, voluntários, alunos, ex-alunos e pais d

instituição, além de representantes do poder público e membros da sociedade em 

geral para elaborarem o Planejamento Estratégico do Instituto para 

Estes encontros foram orientados pelo consultor voluntário Marcel 

proporcionou momentos de grandes aprendizagens sobre o 

tura, sobre a relação do surdo na família e na sociedade, sobre o 

papel do IPAESE junto a esta comunidade e sobre uma gestão mais democrática.

Através deste trabalho, o IPAESE, que está prestes a completar 20 anos de 

existência, reafirma seu compromisso com o efetivo desenvolvimento da 

comunidade surda Sergipana. Tivemos reunião sobre o 

/2020 e devemos concluí-lo em 07/03/2020. 
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realizarmos o planejamento 

, foram diversas reuniões com nossos 

Treinamento com o professor Edivaldo da UFS sobre 

buscarmos a excelência 

nos reunimos para projetar o 

estratégico. 

, estiveram reunidos no IPAESE 

alunos e pais de alunos de nossa 

instituição, além de representantes do poder público e membros da sociedade em 

geral para elaborarem o Planejamento Estratégico do Instituto para o período de 

orientados pelo consultor voluntário Marcel 

momentos de grandes aprendizagens sobre o 

tura, sobre a relação do surdo na família e na sociedade, sobre o 

papel do IPAESE junto a esta comunidade e sobre uma gestão mais democrática. 

e está prestes a completar 20 anos de 

existência, reafirma seu compromisso com o efetivo desenvolvimento da 

sobre o planejamento em 



                        
   
 Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe 

Rua Nossa Senhora do Socorro, 227
Email: ipaese@ipaese.org.br

  

 

 
  Reuniões com professores e
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com professores e Treinamento sobre Práticas Pedagógicas no Ensino Bilíngue
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Ensino Bilíngue 
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Fotos das reuniões para Plan
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das reuniões para Planejamento Estratégico 
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Registros do período da volta

 

  Breno apresentando o andamento da marca
 

 

stituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe 
IPAESE  

Rua Nossa Senhora do Socorro, 227 – São José - Aracaju-SE Tel.: (79) 3211-0938
ipaese@ipaese.org.br CNPJ: 04.211.650/0001-37  

 
da volta às aulas em fevereiro. 

Durante 19 anos de história do 

logomarca que foi criada pelos familiares dos surdos

que tinham a perspectiva do ouvi

surdo. Essa marca esta sendo revisada e recriada, 

com o anseio de inserir a cultura

identidade visual.  

 
apresentando o andamento da marca 
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anos de história do Ipaese, usamos uma 

familiares dos surdos, 

ouvinte em relação ao 

esta sendo revisada e recriada, 

cultura do surdo nessa 
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A design gráfica Larissa 

com o apoio do ex-aluno Breno 

dos surdos. Os resultados 

apresentados em fevereiro

segue em fase de conclusão.

Carnaval é um período que nossos corações se 

para festejar e se alegrar

adolescentes celebraram

professores e professoras 

pedagógica realizaram foi uma festa de carnaval simples, 

mas rica em conhecimento e criatividade. 

 
 Fotos do CarnaLibras realizado em 21/02/2020.
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Larissa Izabelle Silva Santana voluntariou-se nesse desafio 

aluno Breno Nunes de Oliveira, para criá-la conforme os anseios 

Os resultados alcançados na criação da nova marca do 

em fevereiro em uma das reuniões do planejamento

segue em fase de conclusão. 

é um período que nossos corações se renovam 

para festejar e se alegrar. Nessa data, nossas crianças e 

adolescentes celebraram com alegria e fantasia. Os 

professores e professoras juntamente com a coordenação 

foi uma festa de carnaval simples, 

mas rica em conhecimento e criatividade.  

 

   
realizado em 21/02/2020. 
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se nesse desafio e contou 

la conforme os anseios 

criação da nova marca do Ipaese foram 

planejamento estratégico, que 
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Relatório de Atividades Pedagógicas 

O IPAESE é uma instituição que acredita que a escola é o nosso pedacinho do nosso lar, 

por isso ética e valores são sempre 

nossos alunos o saber cidadão.

Dezembro é um mês que nos remete as confraternizações e

ansiosos para seus passeios e reencontro com família

alegrar-se com as conquistas alcançadas no ano de 2019.

O IPAESE como uma instituição filantrópica 

apoiar a sociedade civil 

almejem contribuir com um mundo melhor. Nessa 

perspectiva, apoiamos o evento: 

empreendedora III, que aconteceu no d

no horário das 09 às 17h no Delmar. Um evento que 

teve como proposta realizar um treinamento sobre 

negócios, família, relacionamentos, equilíbrio, 

inovação, auto-estima, reprogramando as crenças 

através de conteúdos valiosos

rumo da vida e do negócio de quem é empreendedor 

ou exerce cargos de lideranç

sua vida. 

Em clima celebrativo encerramos nossas ati

de Natal, promovido pelo

comunidade surda para vivenciar, experiências com sua identidade e cultura surda e 

principalmente a Libras) e festa de encerramento das aulas 2019 com boate.
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Relatório de Atividades Pedagógicas de Dezembro/2019

 

O IPAESE é uma instituição que acredita que a escola é o nosso pedacinho do nosso lar, 

e valores são sempre valorizados em nossa rotina escolar, 

nossos alunos o saber cidadão. 

que nos remete as confraternizações e as férias

ansiosos para seus passeios e reencontro com família e os amigos, também é um mês de 

as conquistas alcançadas no ano de 2019. 

O IPAESE como uma instituição filantrópica busca 

civil em suas iniciativas que 

contribuir com um mundo melhor. Nessa 

apoiamos o evento: O poder da mulher 

que aconteceu no dia 08/12/2019 

09 às 17h no Delmar. Um evento que 

teve como proposta realizar um treinamento sobre 

negócios, família, relacionamentos, equilíbrio, 

estima, reprogramando as crenças 

através de conteúdos valiosos que ajudam a mudar o 

rumo da vida e do negócio de quem é empreendedor 

exerce cargos de liderança e tem sede de novos conhecimentos e o protagonismo de 

Em clima celebrativo encerramos nossas atividades escolares com entrega de

pelo Projeto Café com Libras (um projeto lúdico 

comunidade surda para vivenciar, experiências com sua identidade e cultura surda e 

principalmente a Libras) e festa de encerramento das aulas 2019 com boate.

ação do Surdo de Sergipe  

-0938 

/2019 

O IPAESE é uma instituição que acredita que a escola é o nosso pedacinho do nosso lar, 

em nossa rotina escolar, construindo em 

as férias, onde todos estão 

e os amigos, também é um mês de 

a e tem sede de novos conhecimentos e o protagonismo de 

vidades escolares com entrega de presentes 

(um projeto lúdico que objetiva trazer a 

comunidade surda para vivenciar, experiências com sua identidade e cultura surda e 

principalmente a Libras) e festa de encerramento das aulas 2019 com boate. 
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Dezembro também foi um mês de encerrar as atividades escolares e nos alegrarmos com 

formatura dos nossos do 9º ano Ensino Fundamental Maior e 3ª série do Ensino Médio

oportunidade, presenteamos

apoiadores e amigos, que durante o ano de 2019 nos ajudou a manter a chama da solidariedade e

esperança. 
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também foi um mês de encerrar as atividades escolares e nos alegrarmos com 

do 9º ano Ensino Fundamental Maior e 3ª série do Ensino Médio

oportunidade, presenteamos em gesto simbólico de reconhecimento e carinho 

e amigos, que durante o ano de 2019 nos ajudou a manter a chama da solidariedade e

 
 

ação do Surdo de Sergipe  

-0938 

 

também foi um mês de encerrar as atividades escolares e nos alegrarmos com 

do 9º ano Ensino Fundamental Maior e 3ª série do Ensino Médio. Na 

de reconhecimento e carinho os nossos 

e amigos, que durante o ano de 2019 nos ajudou a manter a chama da solidariedade e 
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ação do Surdo de Sergipe  

-0938 


