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✅Notícias Brasil  

  

  

  

➡Apae de Brusque promove live na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência  

  

  

https://omunicipio.com.br/apae-de-brusque-promove-live-na-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia/  

  

  

  

  

➡Semana da Pessoa com Deficiência chama atenção para a inclusão e a discriminação  

  

  

https://ilustrado.com.br/semana-da-pessoa-com-deficiencia-chama-atencao-para-a-inclusao-e-a-discriminacao/  
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➡Confira programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020  

  

  

https://www.cliccamaqua.com.br/noticia/57516/confira-programacao-da-semana-nacional-da-pessoa-

comdeficiencia-intelectual-e-multipla-2020.html  

  

  

  

➡Cadastro para pessoas com deficiência pode ser agendado no Atende Fácil em Rio Claro  

  

  

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2020/08/24/cadastro-para-pessoas-com-deficiencia-pode-

seragendado-no-atende-facil-em-rio-claro.ghtml  

  

  

  

➡Federação das Apaes do ES promove Circuito Reflexões ApaeES  

  

  

  

https://esbrasil.com.br/federacao-das-apaes-do-es-promove-circuito-reflexoes-apaees/  
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➡Governo de São Paulo disponibiliza livros em diversos formatos acessíveis  

  

  

https://www.revide.com.br/noticias/cultura/governo-de-sao-paulo-disponibiliza-livros-em-diversos-

formatosacessiveis/  

  

  

  

➡Paulo Ferronato é o novo presidente do Comde, de Xanxerê  

  

  

https://lancenoticias.com.br/noticia/paulo-ferronato-e-o-novo-presidente-do-comde-de-xanxere/  

  

  

  

➡Amazon anuncia Prêmio Alexa de Acessibilidade  

  

  

https://olhardigital.com.br/noticia/amazon-anuncia-premio-alexa-de-acessibilidade/105695  

  

  

  

➡Sarau literário de histórias em prol da APAE Medianeira arrecada meio tonelada de alimentos  

  

  

https://cgn.inf.br/noticia/221126/sarau-literario-de-historias-em-prol-da-apae-medianeira-arrecada-meio-

toneladade-alimentos  
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➡TJMS envia seu Guia de Boas Práticas para o primeiro juiz cego do Brasil  

  

  

  

https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/  

➡Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla é celebrado por Regimento de Policiamento 

Montado  

  

  

https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-

porregimento-de-policiamento-montado/  

  

  

  

  

  

➡Currículo funcional natural será debatido em roda de conversa da Apae Ijui nesta tarde   

  

  

https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-

ijuinesta-tarde/  

  

  

  

  

➡Sesc abre inscrição para nova turma de Libras Básico em Manaus  

  

  

https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus  

https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://www.enfoquems.com.br/tjms-envia-seu-guia-de-boas-praticas-para-1o-juiz-cego-do-brasil/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://manausalerta.com.br/semana-nacional-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual-e-multipla-e-celebrado-por-regimento-de-policiamento-montado/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.radioprogresso.com.br/curriculo-funcional-natural-sera-debatido-em-roda-de-conversa-da-apae-ijui-nesta-tarde/
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus
https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/sesc-abre-inscricao-para-nova-turma-de-libras-basico-em-manaus


  

  

 

  

  

  

Compartilhamento:  
Dois do Brasil - Cidades que me dizem respeito - www.doisdobrasil.com  

Portal de conteúdo comunicação informação ensino aprendizagem conhecimento adaptado multimeio  
Autismo | Justiça e Política | Revista TV Reação | Eventos | Sobre Pedro Rosengarten | Sobre Guto Maia  

©2020. CONEXÃO2020 Ensino Aprendizagem Multiplataforma Interdisciplinar. Todos os Direitos Reservados  

  
Dois do Brasil  –   Cidades que me dizem respeito   

  

  

  

  

➡Intérprete promoverá aulão de League of Legends para surdos e ouvintes https://maisesports.com.br/lol-

interprete-aulao-surdos/  

  

  

  

➡Embaixada e Consulados dos EUA promovem painel “Acessibilidade é para todos”  

  

  

https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-

painelacessibilidade-e-para-todos/  

  

  

  

➡Curso online aborda educação e atenção biopsicossocial para pessoas surdas; inscrições abertas  

  

  

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-

atencaobiopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml  

  

  

  

➡Live Portas Abertas celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla  

  

  

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-

comdeficiencia-intelectual-e-multipla  

https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://maisesports.com.br/lol-interprete-aulao-surdos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://jornaldebrasilia.com.br/clica-brasilia/eventos/embaixada-e-consuldaos-dos-eua-promovem-painel-acessibilidade-e-para-todos/
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/08/25/curso-online-aborda-educacao-e-atencao-biopsicossocial-para-pessoas-surdas-inscricoes-abertas.ghtml
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/12162/live-portas-abertas-celebra-semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla


  

  

  

  

 

  

  

Compartilhamento:  
Dois do Brasil - Cidades que me dizem respeito - www.doisdobrasil.com  

Portal de conteúdo comunicação informação ensino aprendizagem conhecimento adaptado multimeio  
Autismo | Justiça e Política | Revista TV Reação | Eventos | Sobre Pedro Rosengarten | Sobre Guto Maia  

©2020. CONEXÃO2020 Ensino Aprendizagem Multiplataforma Interdisciplinar. Todos os Direitos Reservados  

  
Dois do Brasil  –   Cidades que me dizem respeito   

  

  

  

➡Importância da fonoaudiologia para o tratamento do autismo  

  

  

http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/importancia-da-fonoaudiologia-para-o-tratamento-do-autismo 

➡Amor no Espectro: O que você precisa saber sobre como pessoas com autismo se relacionam  

  

  

https://maxima.uol.com.br/noticias/na-tv/amor-no-espectro-o-que-voce-precisa-saber-sobre-como-pessoas-

comautismo-se-relacionam.phtml  

  

  

  

➡Células estaminais do cordão umbilical podem beneficiar crianças autistas  

  

  

https://postal.pt/saude/2020-08-25-Celulas-estaminais-do-cordao-umbilical-podem-beneficiar-criancas-autistas  

  

  

  

➡Primeiro Centro de Equoterapia é inaugurado em Santo Antônio do Monte  

  

  

https://www.jornalcidademg.com.br/primeiro-centro-de-equoterapia-e-inaugurado-em-santo-antonio-do-monte/  
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➡Programação virtual ajuda a empoderar alunos da Apae  

  

  

https://www.jornalnh.com.br/comunidade/2020/08/24/programacao-virtual-ajuda-a-empoderar-alunos-

daapae.html  

  

  

  

➡Eleitores com deficiência já podem solicitar mudança de seção eleitoral  

  

  

https://surgiu.com.br/2020/08/25/eleitores-com-deficiencia-ja-podem-solicitar-mudanca-de-secao-eleitoral/  

  

 

Secretaria da Pessoa com Deficiência DF  
Telefone: (61) | E-mail ouvidoria.sepd@buriti.df.gov.br  

Governo do Distrito Federal  

ACESSO À INFORMAÇÃO  

O acesso a informações produzidas e armazenadas pelo Estado é um direito do cidadão garantido pela Constituição 

Federal. A Lei de Acesso à Informação – LAI estabelece procedimentos e prazos para que todos os órgãos públicos 

prestem informações aos cidadãos.  

Acesso à informação    
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