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1- APRESENTAÇÃO

A proposta deste trabalho está baseada na oferta de um ensino qualitativo na

abrangência  da  Educação  Especial,  com  uma  singularidade  ímpar  quanto  à

valorização das relações interpessoais,  o  respeito  às  necessidades  de  ENEE e,

principalmente no apoio ao desenvolvimento pleno da pessoa com necessidades



educacionais especiais por meio de suas superações e de seus talentos. Estando

todos  os  segmentos  envolvidos  numa  ação  participativa  desde  a  reflexão,

elaboração desta proposta e, consequentemente, de sua aplicabilidade e avaliação,

com atitudes focadas em ações/reflexões/ações.

Numa perspectiva eficaz de contribuições plausíveis, de compromisso com a

educação  especial,  com  ações  cooperativas  da  comunidade  escolar  em

consonância  com a  eficácia  do  Conselho  Escolar,  interagindo  politicamente  nas

ações de aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, favorecendo ações

educativas que contemplem a realidade escolar e de nosso alunado.

Assim,  o  projeto  político  pedagógico  literalmente  é  compreendido  como

processo de ação coletiva entre dialógicas, reflexões, ações, com todos os fatos

direcionados e embasados nas Oficinas Pedagógicas (OPs) que regem as diretrizes

relacionadas aos Centros de Ensino Especial da SEEDF, no currículo em movimento

da  Educação  Básica  (anos  iniciais)  e  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  em

associação com o Currículo Funcional e Adaptado em questão. A Educação Especial

é  rica  em  peculiaridades  e,  consequentemente,  a  comunidade  escolar  deve

preservar a qualidade de ensino de forma que haja interação entre os envolvidos,

numa  relação  prazerosa  no  ambiente  escolar,  num  processo  democrático  de

tomadas de decisões, em legitimidade com a LDB (Lei 5.349/1996) e com reforço da

Lei 4.751/2012, no DF, em que se recomenda a criação de instâncias colegiadas no

âmbito escolar, como princípio para efetivação da Gestão Democrática.

Logo,  com  esta  proposta  de  trabalho,  almeja-se  a  oferta  de  uma

aprendizagem significativa  aos ENEE,  com o objetivo  de participação  ativa dos

segmentos da comunidade escolar e do Conselho Escolar, com efetiva colaboração

no cotidiano escolar e disponibilidade e responsabilidade pela contribuição quanto à

construção de um paradigma inovador  mediante a uma inclusão social  autêntica

vinculada à globalização, a socialização, a diversidade cultural, a sustentabilidade,

valorização do meio ambiente e alimentação saudável.

Vale  ressaltar  que,  a  educação e  o  plano  de ação  de  uma instituição  de

ensino  deve  estar  embasado  nas  diretrizes  norteadoras  das  modalidades  da

realidade  escolar  e  com  os  fatos  sociais  que  a  escola  está  inserida,  como  a

preservação do meio ambiente em ações sustentáveis e conscientes no cotidiano

escolar, que é um espaço cultural, em que o desenvolvimento pleno do estudantes

se faz por meio de habilidades cognitivas, artísticas e motoras, mesclado do resgate



e da autonomia de nossos educandos, juntamente da afetividade e da valorização

do ENEE na comunidade e no mundo. No ensino especial a formação continuada

dos docentes se faz extremamente relevante neste processo. E isso se estende a

todos os funcionários que atuam no Centro de Ensino Especial. 

A escola torna-se um espaço de extrema funcionalidade, em junção da teoria

e prática, (competências e habilidades), com uma proposta pedagógica que alcança

seus objetivos na busca por sanar os anseios de todos os envolvidos, a qualificação

dos funcionários e a formação plena do educando. Por este motivo a autonomia e

democracia  devem  caminhar  juntas  desde  o  início  da  construção  da  proposta

pedagógica, em meio às ideias, indagações e ações concretas dos partícipes, num

contexto  de  conhecer  e  debater  sobre  os  dispositivos  legais  referentes  à

organização de trabalho educativo em nossa instituição, propondo elementos que

permitam uma visão crítica  e  alternativa  da organização do trabalho com ações

concretas que edificam o Ensino Especial com um todo, conquistando “um lugar ao

sol” par nossos estudantes com de necessidades educacionais especiais, focando

em seus talentos num contexto de diversidade cultural autêntico, sendo esta nossa

função social.

2- HISTORICIDADE

O Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia foi criado a partir da resolução

453 em 18/02/1981 atendendo uma demanda da comunidade local à grande procura

de  orientação  para  estudantes  com necessidades  educacionais  especiais.  Havia

uma oferta de nove escolas classes de ensino regular nas imediações para atender

a comunidade do P Sul. Dentre as escolas a Escola Classe 42, atual  Centro de

Ensino  Especial  era  a  que  tinha  a  menor  demanda  de  alunos,  os  quais  foram

remanejados para outras unidades, passando a matricular apenas estudantes com

deficiência com possibilidade de atendê-los em classes especiais, cuja as turmas

eram  menores,  por  modalidades  e  tinham  como  objetivo  prepará-los  para  a

integração total em classes comuns do ensino regular.

Assim, a comunidade escolar do Centro de Ensino Especial 01 vivenciou esta

trajetória com determinação, em busca de manter garantias reais de inclusão social

aos  seus  estudantes,  favorecendo  condições  de  acessibilidade,  permanência  e

promovendo  organização  pedagógica  adequada  às  individualidades  utilizando  o



currículo adaptado e funcional. Com perspectiva de inclusão, atualmente é ofertado

atendimentos  de  Educação  Precoce  de  0  a  4  anos  incompletos.  Na  Educação

Precoce mais de 90% dos alunos são encaminhados para o ensino regular no final

de cada ano letivo. A garantia de permanência do estudante no centro de ensino é

avaliada  por  vários  profissionais  de  educação  (professores  e  equipe  de  apoio

pedagógico,  orientação  educacional,  SEAA  e  gestores).  O  atendimento

complementar,  neste  ano  letivo,  é  ofertado  juntamente  com  o  atendimento

interdisciplinar para maior interação entre os alunos do Centro com os alunos que

estudam em escolar regulares e que são atendidas nesta Instituição em horários

opostos, assim de acordo com a estratégia de matrícula deste ano de 2018, que

afirma a oferta de atendimento exclusivamente substitutivo ao ensino comum aos

estudantes que necessitam do Currículo Funcional e atendimento complementar aos

(às) estudantes das Classes Especiais e estudantes com Deficiência e TGD/TEA

matriculados no ensino comum.

A Convenção  sobre  o  Direito  das  Pessoas  com Deficiência  (ONU  2006),

ratificada pelo Brasil pelos Decretos 186/2008 e 6949/2009, em seu artigo 9º, afirma

que  “a  fim  de  possibilitar  às  pessoas  com  deficiência  viver  com  autonomia  e

participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados deverão tomar as

medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades

com  as  demais  pessoas,  ao  meio  físico,  ao  transporte,  à  informação  e

comunicação”. Neste contexto, contamos com a oferta do transporte escolar cedido

pela  secretaria  de  educação/DFTRANS  operado  pela  empresa  RODOESTE

TRANSPORTE. São ônibus adaptados que conduzem os alunos da residência à

escola e vice-versa, dando oportunidade a um transporte de qualidade com conforto

e comodidade, trazendo aos pais segurança e tranquilidade.

2.1- EQUIPE ESCOLAR

Gestão

FUNÇÃO RESPONSÁVEL



DIRETORA ANA MARIA RABELO
VICE-DIRETOR EDMAR SEVERO

SUPERVISORA PEDAGÓGICA ADRIANA SOUZA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO REGINA SERQUEIRA

SECRETÁRIO ESCOLAR REGIRLANE MORAIS

Modalidade de atendimentos

TURNO MODALIDADE ALUNOS

MATUTINO

PRECOCE 105
DMU 50
TGD 14
OP 16

COMPLEMENTAR
DI 10

VESPERTINO

PRECOCE 105
DI 18

DMU 34
TGD 13
OP 14

COMPLEMENTAR
TOTAL

Corpo Docente

FUNÇÃO QUANTITATIVO
PROFESSOR REGENTE 82

PROFESSOR DE ATENDIMENTOS

INTERDISCIPLINARES/COMPLEMENTAR

 LABORATÓRIO – 01
 EDUCAÇÃO FÍSICA – 07
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL – 

02
 ARTES – 06

PROFESSOR DO PROJETO SEMEANDO

IDEIAS

01 (READAPTADO) e 01 APOIO

ADMINISTRATIVO 01 PROFESSOR

EM RESTRIÇÃO
PROFESSORES READAPTADOS 05

COORDENADOR 04
PEDAGOGA (EEAA) 01
PSICÓLOGA (EEAA) 01

ORIENTADORA EDUCACIONAL 0

Apoio Administrativo/Serviços Gerais – Carreira Assistência



FUNÇÃO QUANTITATIVO
SECRETARIA 02

COPA E COZINHA 03
AGENTE DE EDUCAÇÃO PORTARIA 03

AGENTE DE EDUCAÇÃO VIGILÂNCIA 03
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 11

APOIO À DIREÇÃO (READAPTADOS)

SERVIÇOS GERAIS
01

MONITOR (ESV) 12

Organização dos Espaços Físicos

ESPAÇO QUANTIDADE
SALA DE DIREÇÃO 01

SALA DE COORDENAÇÃO 01
SALAS DE AULA 28

SECRETARIA 01
SALA DE ORIENTAÇÃO

EDUCACIONAL
0

SALA DA EEAA 01
SALA ADMINISTRATIVA 01

SALA/SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 01
SALA DE  INFORMÁTICA 01

SALA DE ATENDIMENTOS – ARTES –

TEATRO/MÚSICA/VISUAIS
02

SALA DE PROJETO: SEMEANDO

IDEIAS
01

SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 02
SALA DOS PROFESSORES 01

HORTA/SALA DE EDUCAÇÃO

AMBIENTAL
01

QUADRA DE ESPORTES 01
PÁTIO COBERTO/REFEITÓRIO 01

CANTINA 01
DEPÓSITO PARA MERENDA 01
DEPÓSITO DE MATERIAL DE

EXPEDIENTE
04

BANHEIRO PARA PROFESSORES 02
BANHEIRO PARA ALUNOS 05

PISCINA 02

Recursos Financeiros



VERBAS GOVERNAMENTAIS ORIGEM
PDDE (PROGRAMA DINHEIRO

DIRETO NA ESCOLA
GOVERNO FEDERAL

PDAF (PROGRAMA DE

DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
GDF

VERBAS NÃO GOVERNAMENTAIS
Recursos próprios gerados pela comunidade escolar e funcionários com festas, 

bazar. Estas verbas são recursos financeiros que fortalecem as atividades lúdicas 

e projetos pedagógicos no cotidiano escolar.

3- DIAGNÓSTICO DE REALIDADE ESCOLAR

Esta Unidade Escolar está inserida em uma comunidade carente, visto que,

neste contexto, muitas famílias sobrevivem com renda baixa. Um fator alarmante é

que o benefício do ENEE, às vezes, se torna a renda principal do lar.

Além  do  pedagógico,  a  afetividade  e  o  acolhimento  são  virtudes  que

apreciamos e investimos no cotidiano escolar  com o Estudante e ao receber  as

famílias;  na  construção  do  saber  as  relações  interpessoais  são  essenciais  no

desenvolvimento dos ENEE, na interação social, na autonomia e formação pela dos

mesmos.

É  uma  escola  com  bastante  funções e,  principalmente  que  presa  pelas

tomadas de decisões coletivas e pela sensação de bem-estar no dia-a-dia durante

as aulas e atividades contidas nos projetos literários,  esportivos,  artísticos,  entre

outros.

As famílias dos alunos são, em sua maioria, presentes no ambiente escolar e

em eventos a participação delas é bem satisfatória.

Enfim,  a  criticidade  é  uma  característica  marcante  de  nossa  comunidade

escolar  e  a  parceria  entre  todos  os  segmentos traz  solidez  em nossa luta  pela

inclusão social autêntica dos ENEE na sociedade em geral.

Nossos estudantes são artistas e estão “ganhando” a sociedade do DF com o

belíssimo trabalho teatral realizado pelos professores de Artes e convidados, sendo

respeitadas as limitações e quadro clínico como, imunidade baixa, comprometimento

motor, paralisia cerebral, dentre outras. Mas, é gratificante para nós, enquanto ser

humano, dividir espaço com esse alunado que tanto amor se faz recíproco.



O transporte escolar é ofertado à grande parte do alunado, exceto para os

alunos do atendimento complementar e Educação Precoce.

Ofertamos quatro atendimentos interdisciplinares/complementares nas áreas

de  Educação  Física,  Laboratório  de  Informática,  Artes  e  Educação  Ambiental,

visando uma educação aprimorada.

4- MISSÃO

Ofertar,  com  autenticidade  e  responsabilidade  um  ensino  qualitativo,

prazeroso e sistemático, com elaboração e aplicabilidade de projetos que se tornem

significativos  na aprendizagem plena do aluno,  contribuindo para a  aquisição do

saber num paradigma pedagógico lúdico e contextualizado, embasado nas diretrizes

das Oficinas Pedagógicas que delineiam o Ensino Especial no DF, no currículo em

movimento, no currículo de Educação Básica (anos iniciais) e no currículo do EJA

(Educação de Jovens e Adultos).

5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A formação  contínua do docente  torna-se  peça  fundamental  numa prática

educativa sistemática, humanizada, produtiva e qualitativa. Vale ressaltar que cabe a

equipe gestora direcionar momentos de estudos/capacitação dos professores, dos

demais  funcionários  da  escola  com orientações  pertinentes  sobre  a  atuação  no

ensino especial, respectivamente cada um em sua determinada função, porém, com

um olhar especial  e com domínio de causa em trabalhar com ENEE Mas, estas

temáticas quanto a capacitação deverão ser pontuadas no princípio da democracia

participativa e comunitária. Assim, nesta construção e implementação de momentos

de capacitação, em meio a cursos, debates, fóruns, palestras, etc. abre-se espaço

para  temáticas  de  interesse  social  como:  diversidade  cultural,  sustentabilidade,

preservação  do  meio  ambiente,  inclusão  social,  etc.  enfatizando  uma  educação

mesclada com elementos históricos, econômicos, sociais e políticos.



Dentre outros fatores, o incentivo à participação dos grupos em coordenações

pedagógicas  inovadoras,  leva  à  construção  do  conhecimento  e  a  uma  prática

pedagógica baseada em princípios,  políticos e sociais em comum acordo com a

otimização do uso da criatividade e ludicidade, no âmbito da diversidade/pluralidade

cultural,  como  temas  norteadores  da  prática  pedagógica,  num  contexto  social,

cognitivo  e  afetivo.  Assim,  segue-se  como  orientações  determinantes  na  prática

pedagógica:

 Estudos e conhecimento para nortear a prática em sala de aula;
 Avaliação  inicial/diagnóstica  do  aluno  como  forma  de  nortear  o  Plano

Pedagógico Individual;
 Respeito a individualidade, singularidades, peculiaridades do aluno;
 Prioridade de esforços para desenvolver a autonomia, a independência do

aluno;
 Valorizar as experiências externas ao ambiente escolar do aluno;
 Possibilitar a aprendizagem com os pares;
 Professor como norteador;
 Teoria x prática;
 Afetividade e inclusão;
 Inserção da família no plano pedagógico;
 Coletividade dos segmentos escolares em tomadas de decisões;
 Avaliação  contínua  e  processual  do  trabalho  pedagógico  e  da  práxis

pedagógica;
 Promoção de momentos motivacionais para o docente.

Atendendo  as  orientações  do  Currículo  em  movimento  sobre  algumas

ferramentas pedagógicas que colaboram significativamente, no sentido de valorizar

as potencialidades dos alunos inseridos nesta EU. Entre elas estão:

 Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA);
 Integração Social;
 Método TEACCH1
 Método ABA 2;
 Instrumentos de avaliação, como o Portage;
 Sala de aula com rotina estruturada.

Bem como, produção de material pedagógico adaptado, palestras, oficinas de

instrumentalização, entre outras ações desenvolvidas no âmbito escolar.



Para isso são utilizados os próprios profissionais especializados em cada área

descrita,  assumindo  assim  a  função  de  formação  de  profissionais,  utilizando  a

coordenação  pedagógica  como  determinado  no  Regimento  Escolar  da  SEEDF

subsidiando o planejamento e o desenvolvimento do trabalho pedagógico no artigo

119 considera:

A Coordenação Pedagógica constitui-

se em um espaço-tempo de reflexões sobre

processos  pedagógicos  de  ensino  e  de

aprendizagem e formação continuada, tendo

por finalidade planejar, orientar e acompanhar

as atividades didático-pedagógicas, a fim de

dar suporte ao Projeto Político Pedagógico. §

1º  As  ações  devem  contemplar  a

implementação  do  Currículo  da  Educação

Básica  e  das  Orientações  Pedagógicas  da

SEEDF em vigor.

Portanto, o PPP também procura nas práticas diárias da escola que remetem

ao pedagógico pensar junto com os docentes investido na sua formação continuada

acreditando  que  esse  se  constitui  um  dos  caminhos  para  o  sucesso  escolar,

consolidando a visão do coletivo fortalecendo assim o trabalho proposto nesta EU.

6- OBJETIVO GERAL

Oportunizar uma educação por excelência embasada na mediação docente

no  ato  de  ensinar  prazerosamente  e  com  significância,  respeitando  as

singularidades e necessidades dos seus talentos, a liberdade de expressão com a

construção  de  novas  aprendizagens,  de  acordo  com  o  PPI  (Planejamento

Pedagógico Individual) de cada aluno.

6.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Articular projetos para utilizá-los considerando espaços, tempo, sujeitos e

objetos do conhecimento.



- Otimizar  o  uso  da  cozinha  experimental  para  desenvolver  estratégias

pedagógicas que favoreçam o aprendizado e desenvolvimento do aluno.
- Promover  mediações  de  conhecimentos,  habilidades  e  formação  de

atitudes  e  valores  e  desenvolver  a  independência,  criatividade  e

autoconfiança dos ENEE.
- Conscientizar  os  funcionários sobre a responsabilidade sobre  a  própria

vida funcional e relação satisfatória de informes sobre LTS, abonos, TRE

´s, em tempo hábil à supervisão administrativa e coordenação pedagógica.
- Ampliar o “leque” de apresentações do teatro e dança em todo o território

do DF.
- Apoiar os docentes das Oficinas Pedagógicas em sua totalidade.
- Executar  momentos  culturais,  horas  cívicas,  culminância  de  projetos,

oficinas,  apresentações,  palestras e dinâmicas envolvendo a família  do

educando, e todos os segmentos da escola.
- Oportunizar uma educação de qualidade e prazerosa para os educandos,

mesclando atividades diversificadas, recreação pedagógica entre regentes

e alunos. 
- Apoiar o trabalho da secretaria escolar em conscientizar os docentes em

manterem  informações  atualizadas  sobre  a  infrequência  do  alunado,

entrega de documentação em tempo hábil.
- Firmar parceria com as redes para assegurar os direitos dos educandos. 
- Efetivar o intercâmbio com as escolas que recebem alunos oriundos do

CEE 01 para a inclusão.
- Reestruturar a coordenação pedagógica em três etapas:

a) Coordenação pedagógica setorizada com o coordenador de área, análise

do trabalho realizado mediante a ação-reflexão-ação, estudo de caso de

alunos,  proposta  de  trabalho,  intervenções  necessárias  para  melhor

andamento do processo da práxis pedagógica.
b) Coordenação  pedagógica  coletiva  visando  à  formação  continuada,

mensagens, informes, dialógica quanto à realidade da escola, tomadas de

decisões  coletivas,  planejamento  de  atividades  pedagógicas  coletivas,

prestação de contas e palestras.
c) Coordenação  pedagógica  destinada  ao  regente  para  sistematizar  sua

práxis/ações pedagógicas, seu planejamento individual, ornamentação de

sala,  confecção  de  materiais  pedagógicos/oficinas  e  informações

administrativas e financeiras da secretaria escolar.



- Viabilizar  a  ludicidade,  a  flexibilidade  e  a  interdisciplinaridade  com

adaptações curriculares em todas as modalidades de atendimento.
- Trabalhar em parceria com a EEAA no processo educativo com momentos

destinados ao atendimento e orientação aos professores.
- Realizar  os  projetos  pedagógicos  em  tempo  real  ao  atendimento  do

regente,  promovendo  um  trabalho  sistemático  e  de  interação  com  os

projetos e atividades em sala de aula.
- Organizar  a  grade  horária  de  cada  atendimento  interdisciplinar

complementar, nas áreas de Artes, Educação Ambiental, Educação Física,

e  Informática,  de  forma  que  sejam  ofertados  paralelamente  ao

atendimento do professor regente, com dinamismo e eficiência
- Conscientizar o alunado quanto à preservação do ambiente escolar, com

hábitos de higiene, reciclagem, paisagismo e adubação ecologicamente

corretos,  otimizando  AVA´S,  por  meio  do  atendimento

interdisciplinar/contemplar da Educação Ambiental.
- Apoiar o projeto destinado às mães “Semeando Ideias”.
- Abordar  a  importância  do  lazer  como  fator  de  socialização  de  nossos

alunos e um importante papel social desenvolvendo atividades voltadas ao

lazer. Através de reuniões, passeios, festas, FREC, atividades culturais e

esportivas fora dentro do ambiente escolar.
- Promover momentos perante os segmentos da IE que otimizem a atuação

do Conselho Escolar.
- Promover o desenvolvimento das potencialidades das crianças de 0 a 3

anos  no  que  se  refere  aos  seus  aspectos  físicos  cognitivos  sociais  e

culturais  priorizando  o  processo  de  interação  e  comunicação  mediante

atividade significativa para o aluno.

7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS

No ano de 2014, a SEDF lançou o Currículo em Movimento, objetivando uma

educação qualitativa e sistemática que valorize uma práxis pedagógica significativa

e embasada no respeito  aos 3 eixos norteados,  “Educação para a Diversidade”,

“Cidadania  e  Educação  em  e  para  os  Direitos  Humanos”  e  Educação  para  a

Sustentabilidade”. Assim, esta IE organiza seu trabalho pedagógico que contempla

essa  temática  de  forma  significativa,  em que  os  envolvidos  nesse  processo  se

humanizem cada vez mais, por meio de reflexões, intervenções e com a valorização



da diversidade cultural, do respeito ao meio ambiente/preservação/sustentabilidade

e  aos  valores,  direitos  e  deveres  de  todos  os  segmentos.  Visto  que,  a

interdisciplinaridade, o respeito mútuo (PCN´S), sejam vertentes na edificação com

sucesso desse processo de aprendizagem.

Assim, nossas concepções teóricas, no trabalho com ANEE´S com base nos

fundamentos  teóricos  do  Currículo  em  Movimento  da  Educação  Especial  e

fundamentada  na  pedagogia  histórica  crítica  e  psicológica  histórica  cultural,

considerando  objetividade  de  todos  os  envolvidos  no  processo  de  ensino

aprendizagem. A função social desta IE é enfatizar o Currículo em Movimento e o

Currículo Funcional que permite o trabalho individualizado abrangendo a adaptação

funcional, intelectual e psicomotora. 

8- ORGANIZAÇÃO  DO TRABALHO PEDAGÓGICO

De acordo com a LDB nº 9.394/96, o currículo deve ter uma base

comum,  que  pode  ser  complementada  ou  suplementada  para

atender as características dos estudantes. Em caso de alunos

com graves  comprometimentos  mentais  ou  múltiplos,  em que

não  seja  possível  o  acesso  ao  currículo  comum,  aponta-se  a

possibilidade  de  um  currículo  funcional,  que  terá  um  caráter

pragmático  com  alterações  significativas.  De  acordo  com  a

resolução nº 02/2001, tanto o currículo como a avaliação devem

ser  funcionais  e  propiciar  desenvolvimento  de  competências

sociais,  acesso  ao  conhecimento,  à  cultura  e  às  formas  de

trabalho  valorizadas  pela  comunidade e  inclusão  do  aluno  na

sociedade.  Dessa  forma,  tratar  do  currículo  da  Educação

Especial  necessariamente  implica  tratar  do  currículo  de  cada

uma  das  modalidades  de  ensino,  pois  o  estudante  com

deficiência,  transtorno  global  de  desenvolvimento  ou  altas

habilidades/superdotação estará presente em cada uma delas.



O  CENTRO  DE  ENSINO  ESPECIAL 01  DA CEILÂNDIA,  é  uma  Unidade

Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que oferta um atendimento

especializado  obrigatório  mediante  apresentação  de  laudo  médico  conclusivo,

expedido  por  profissional  habilitado,  que  comprove  o  Transtorno  Global  do

Desenvolvimento  –TGD (Autismo,  Transtorno  de  Rett,  Transtorno  de  Asperger  e

Transtorno Desintegrativo da Infância e Transtorno Global do Desenvolvimento sem

outra  especificação),  Altas  Habilidades/Superdotação  e/ou  Deficiência  Física,

Sensorial (Visual, Auditiva e Surdocegueira), Intelectual e Múltipla. 

 O espaço foi organizado para atender a comunidade escolar de acordo com

as necessidades específicas da mesma. Compõe o espaço salas adaptadas, sala de

psicomotricidade,  laboratório  de informática,  quadra esportiva,  piscinas,  refeitório,

sala de educação física, sala do projeto para mães, cozinha experimental,  horta,

jardins.  Todos  esses  ambientes  são  espaços  destinados  ao  desenvolvimento  de

atividades pedagógicas que estão inseridas neste  projeto político  pedagógico  da

escola. 

Relação  escola  x  comunidade:  a  interação  que  ocorre  entre  o  Centro  de

Ensino e a comunidade se dá de forma aberta, possibilitando a participação de todos

os segmentos na construção de todo processo educacional. A abrangência desta

participação comunitária  refletiu  na melhor  organização da escola,  otimização de

espaços,  nos  conselhos  deliberativos,  participação  mais  efetiva  nos  eventos

escolares.  Com  tudo  isso  foi  criado  um  espaço,  um  projeto  que  atendesse  as

demandas  da  comunidade,  ou  seja,  um  projeto  onde  mães  e  responsáveis

pudessem estar dentro da escola desenvolvendo atividades voltadas a produção de

artesanato visando a complementação de renda e ocupação do tempo livre.



O  encaminhamento  para  atendimento  em  Centros  de  Ensino  Especial

somente  ocorrerá  após  criterioso  estudo  de  caso  realizado  pela  Coordenação

Regional  de Ensino (CRE)/  Unidade Regional  de Educação Básica (UNIEB),  em

conjunto com a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA). A equipe

composta por uma psicóloga e uma pedagoga, realiza a análise do diagnóstico do

aluno  adequando  a  um  currículo  específico  que  se  enquadra  nos  programas,

projetos e atendimentos ofertados pelo Centro de Ensino. A atuação é pautada em

ações institucionais preventivas e interventivas, visando o pleno desenvolvimento

dos  alunos  que  apresentam  dificuldades  de  aprendizagem  e/ou  necessidades

educacionais  especiais,  ressaltando  que  o  Centro  de  Ensino  Especial  tem  a

prevalência  da  atuação  com  os  estudantes  que  apresentam  deficiências  e/ou

síndromes  severas.  A equipe  avalia,  acompanha,  faz  estudo  de  caso  e  formula

relatórios  a  respeito  do  estudante  com  o  intuito  de  facilitar  o  atendimento  no

caminhar acadêmico.

O trabalho a ser realizado pela equipe propõe-se em uma atuação pautada

nas três grandes dimensões, que não devem acontecer de forma estanque, mas

concomitantemente na prática cotidiana dos profissionais da equipe do EEAA, quais

sejam: Mapeamento Institucional, Assessoria ao trabalho coletivo do corpo escolar,

Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.

Papel do Técnico em Gestão Educacional (especialidade monitor), no Centro

de Ensino Especial  consiste  em atender  os estudantes com Deficiência Física e

Altas  Necessidades  Educacionais  (DF/ANE),  e  tal  atendimento  acontece  após

apreciação  do  estudo  de  caso  a  ser  realizado  com  os  profissionais  que

acompanham  o  estudante,  tendo  em vista  a  necessidade  de  apoio  para  o  seu

desempenho funcional em relação às habilidades adaptativas (locomoção, higiene e

alimentação), com suporte considerável dos educadores sociais voluntários. 

Temos  também  um  suporte  no  âmbito  pedagógico,  por  meio  do  serviço

prestado pelos Educadores Sociais, nos corredores dos blocos e no pátio da escola

para  encaminhamento  dos  estudantes  do  complementar  para  os  atendimentos

otimizando na cooperação e organização do trajeto.

A  estruturação  do  currículo  e  da  proposta

pedagógica,  para  atender  às  especificações  dos

estudantes  com  necessidades  educacionais  especiais,



deve  observar  a  necessidade  constante  de  revisão  e

adequação à prática pedagógica nos seguintes aspectos:

l – introdução ou eliminação de conteúdos, considerando

a  condição  individual  do  estudante;  ll  –  modificação

metodológica dos procedimentos, da organização didática

e da introdução de métodos; lll  – flexibilização da carga

horária  e  da  temporalidade,  para  desenvolvimento  dos

conteúdos e realização das atividades; IV – avaliação e

promoção  com  critérios  diferenciados,  em  consonância

com a  proposta  pedagógica  da  instituição  educacional,

respeitada  a  frequência  obrigatória  (Distrito  Federal,

2012).

Por essa razão, é importante reafirmar que o currículo do estudante do ensino

público, alvo da Educação Especial, deve ser o mesmo da modalidade de ensino em

que o mesmo está matriculado, mas com devidas adequações. Neste mesmo viés,

Moreira e Baumel (2001) consideram que o currículo dever ser repensado no sentido

de favorecer  uma inclusão real,  em um atendimento  público  de qualidade.  Para

tanto, as adaptações curriculares não podem reproduzir um currículo de segunda

categoria. 

Nesse contexto,  constitui-se como possibilidade educacional  para atuar na

facilitação da aprendizagem um currículo dinâmico, alterável, acessível e passível de

ampliação. Ou seja, compatível com diversas necessidades de estudantes e, por

isso mesmo, capaz de atender efetivamente a todos, respeitando e valorizando a

diversidade.

As adequações curriculares propriamente ditas são compreendidas como um

conjunto  de  modificações  do  planejamento,  objetivos,  atividades  e  formas  de

avaliação  no  currículo  como  um  todo,  ou  em  aspectos  dele,  para  acomodar

estudantes com necessidades especiais. A realização de adequações curriculares é

o caminho para o atendimento a necessidades especificas de aprendizagem. No

entanto,  identificar  essas  “necessidades”  requer  que  os  sistemas  educacionais

modifiquem  não  apenas  suas  atitudes  e  expectativas  em  relação  a  esses

estudantes, mas que se organizem para construir uma real escola para todos e que

dê conta dessas especificidades.



A Unidade  de  Ensino  é  organizada  respeitando  a  Estratégia  de  Matrícula

estabelecida  anualmente  pela  Coordenação  de  Acompanhamento  da  Oferta

Educacional,  que  normatiza  as  etapas  educacionais  por  programas,  projetos  e

atendimentos seguindo a ordem abaixo: 

PROGRAMAS,
PROJETOS  E
ATENDIMENTO

ÁREA
Nº  DE
PROFESSORE
S

PÚBLICO  A
SER ATENDIDO

Nº  DE
ESTUDANTE
S

PROGRAMA  DE
EDUCAÇÃO
PRECOCE

1  especializado
de 40 horas

Na  área  de
Atividades

10 a 18

Na  área  de
Educação Física

10 a 18

PROGRAMA  DE
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO
ESPECIALIZADO

Etapa 1 -
Com  idade
entre  4  e  5
anos

1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Intelectual (DI)

4  a  6
(atendimento
5  dias  da
semana
durante 5h)

1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Múltipla (DMU)

2  a  3
(atendimento
5  dias  da
semana
durante  5h)
De  4  a  6
alunos  –
atendimentos
em  dias
alternados
duas  ou  três
vezes  por
semana – 8 a
15  alunos  –
atendimento
em  dias
alternados
duas  ou  três
vezes  por
semana  –
grade  horária
50minutos

1  especializado Estudantes  com 1  a  2



de 40 horas

Transtorno
Global  do
Desenvolvimento
(TGD)

(atendimento
5  dias  da
semana
durante 5h) 

PROGRAMA  DE
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO
ESPECIALIZADO

Etapa 2 -
Com  idade
entre  6  e  8
anos 

1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Intelectual (DI)

6  a  10  –
atendimento 5
dias  da
semana  –
durante 5h

1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Múltipla (DMU)

2  a  3  –
atendimento
durante 5 dias
da  semana  –
durante 5h
4  a  6  alunos
atendimento
alternados  de
dois  a  três
vezes  por
semana
durante 5h
8 a 16 alunos
atendimentos
em  dias  e
horários
alternados
duas  ou  três
vezes  por
semana

1 especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Transtorno
Global  do
Desenvolvimento
(TGD)

1  a  2
atendimento 5
dias  da
semana
durante 5h

PROGRAMA  DE
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO
ESPECIALIZADO

Etapa 3-
Com  idade
entre  9  e  10
anos 

1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Intelectual (DI)

6  a  10
atendimento 5
dias  da
semana
durante 5h
10  a  15
alunos  –
atendimentos
em  dias
alternados
durante 5h



1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Múltipla (DMU)

2 a 3 alunos –
atendimento
durante 5 dias
da  semana
durante 5h
4 a 6 alunos –
atendimento
alternado
durante  5h  –
duas  ou  três
vezes  por
semana
8 a 15 alunos
– atendimento
em  dias  e
horários
alternados  –
duas  ou  três
vezes  por
semana

1 especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Transtorno
Global  do
Desenvolvimento
(TGD)

1 a 2 alunos –
atendimento
durante 5 dias
da  semana
durante 5h
4  alunos  –
atendimento
alternado
durante  5h  –
duas  ou  três
vezes  por
semana
8  alunos  –
atendimento
em  dias  e
horários
alternados  –
duas  ou  três
vezes  por
semana

PROGRAMA  DE
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO
ESPECIALIZADO

Etapa 4-
Com  idade
entre  11  e  14
anos 

1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Intelectual (DI)

6 a 10 alunos
– atendimento
durante 5 dias
da  semana
durante 5h
10  a  15
alunos  –



atendimento
alternado
durante  5h  –
duas  ou  três
vezes  por
semana

1 especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Deficiência
Múltipla (DMU)

2 a 3 alunos –
atendimento
durante 5 dias
da  semana
durante 5h
4 a 6 alunos –
atendimento
alternado
durante  5h  –
duas  ou  três
vezes  por
semana
8 a 15 alunos
– atendimento
em  dias  e
horários
alternados  –
duas  ou  três
vezes  por
semana

1 especializado
de 40 horas

Estudantes  com
Transtorno
Global  do
Desenvolvimento
(TGD)

1 a 2 alunos –
atendimento
durante 5 dias
da  semana
durante 5h
4  alunos  –
atendimento
alternado
durante  5h  –
duas  ou  três
vezes  por
semana
Mínimo  8
alunos  –
atendimento
em  dias  e
horários
alternados  –
duas  ou  três
vezes  por
semana



PROGRAMA  DE
ATENDIMENTO
INTERDISCIPLINA
R

Atividades
Interdisciplinare
s

1  especializado
de  40  horas
para cada área

Estudantes  do
Programa  de
Educação  Física
Especial  e  das
áreas  de  Arte  e
Educação
Ambiental

Educação
Física 10 a 15
turmas  e  os
demais  com
15 turma

PROGRAMA  DE
OFICINAS
PEDAGÓGICAS 

Pedagógico 
1  especializado
de 40 horas

Estudantes  com
diferentes
deficiências
atendidos  no
Currículo
Funcional,  com
perfil  para  as
oficinas
Pedagógicas

12  a  16
alunos  –
atendimento
durante 5 dias
na  semana  –
durante 5h
18  a  28
alunos  –
atendimento
em  dias
alternados
durante 5h 

ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
COMPLEMENTAR 

Atividades
Complementare
s 

3  especializado
de  em  regime
de 20/20 horas 

Estudantes
incluídos  em
Classe Comum e
Projeto
Interventivo  da
EJA,  Integração
Inversa,  Classe
Especial,  Classe
Bilíngue  e
Unidade
Especial,  nas
áreas  de  Arte,
Informática  e
Educação Física 

25  a  40  por
turno 



9- CONCEPÇÕES CURRÍCULAR PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

Em  se  tratando  de  organização  funcional,  a  avaliação  tem  momentos

diferentes quanto as suas subdivisões: Avaliação Institucional - avaliação por meio

de debates, reuniões sobre o andamento e progresso existente em todo o contexto

escolar, observando as potencialidades e fragilidades.

Avaliação  educacional  -  voltada  para  estudos  de  casos,  diagnósticos  dos

alunos,  diálogos,  palestras  e outras  atividades que envolvam desenvolvimento  e

crescimento dos estudantes; avaliação do Regente em Conselho de Classe com

troca de informações entre professores sobre cada caso em sua especificidade.

Debates  mediante  aos  momentos  de  coordenações  pedagógicas  setorizadas  e

coletivas.

Neste  sentido  a  avaliação  formativa,  assumirá  a  função  de  informar  o

professor  e  o  educando  sobre  o  resultado  da  aprendizagem  no  decorrer  do

desenvolvimento  das  atividades  escolares,  contidas  tanto  no  currículo  adaptado

quanto  no  currículo  funcional,  tornando-se  um  instrumento  que  indica  como  os

estudantes estão se modificando em direção aos objetivos. 

Sabendo que a avaliação é um ato processual, destacamos que os temas que

regerão nosso desempenho, serão a união em tomadas de decisões numa temática

embasada  na  ação-reflexão-ação,  sendo  encaminhados  por  uma  comunidade

escolar observadora, autônoma e crítica que, acima de tudo contínua e essencial no

processo de desenvoltura para o alcance de nossos objetivos. 

Desta  maneira,  o  acompanhamento  e  avaliação  do  Projeto  Político

Pedagógico  será  voltado  para  o  alcance  dos  objetivos  propostos,  mantendo

coerência entre os princípios educacionais assumidos pela escola e a concepção 

Atuar  prioritariamente  com  Estudantes  com  Necessidades  Educacionais

Especiais  (ENEE)  com  grau  severo  de  comprometimento  cognitivo,  social  e/ou

psicomotor e portanto, ainda sem condições para inclusão no ensino regular, faz

com  que  o  CEE  tenha  cuidados  com  a  adequação  do  currículo  à  estas

especificidades. Conforme orientações da LDB e SEEDF “currículo regular é tomado

como referência básica  e, assim sendo, são adotadas estratégias metodológicas

que visam atender especificidades do ENEE, objetivando estabelecer uma relação



harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Tem-se a clareza

de  que  o  estudante  não  deve  aprender  conteúdos  diferentes,  mas  aprender

conteúdos de diferentes maneiras. Desta forma nossa proposta curricular transita

pelo Currículo da Educação Infantil, Educação Básica tendo por foco de atuação o

currículo  adaptado  e  o  currículo  funcional.  Tudo  isto  em  consonância  com  o

preconizado pelo Currículo em Movimento da Educação Especial vigente.

A  Educação  Especial  deve  dialogar  e  interagir  com  várias  matrizes

curriculares que orientam etapas e modalidades de ensino. De acordo com

a LDB nº 9.394/96, o currículo deve ter uma base comum, que pode ser

complementada  ou  suplementada  para  atender  as  características  dos

estudantes. Em caso de alunos com graves comprometimentos mentais ou

múltiplos, em que não seja possível o acesso ao currículo comum, aponta-

se a possibilidade de um currículo funcional, que terá um caráter pragmático

com alterações significativas. De acordo com a Resolução nº 02/2001, tanto

o  currículo  como  a  avaliação  devem  ser  funcionais  e  propiciar

desenvolvimento  de  competências  sociais,  acesso  ao  conhecimento,  à

cultura e às formas de trabalho valorizadas pela comunidade e inclusão do

aluno na sociedade. 

(Currículo em Movimento da Educação Especial –p. 20 e 21)

Para tanto, as adaptações curriculares não podem significar um esvaziamento

do currículo. Deve ser compatível com diversas necessidades de estudantes e, por

isso mesmo, capaz de atender efetivamente a todos, respeitando e valorizando a

diversidade.  As  adequações  curriculares  propriamente  ditas  são  compreendidas

como um conjunto de modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas

de  avaliação  no  currículo  como  um todo,  ou  em aspectos  dele,  para  acomodar

estudantes com necessidades especiais. Vale ressaltar que com base na descrição

do currículo em movimento no que tange as expectativas em relação ao ENEE de

CEE, este tem as dificuldades próprias de assimilação, no entanto, tem os direitos

legais  de  ter  acesso  às  informações  do  mundo  em  que  vive  e,  portanto,  aos

conteúdos do currículo da educação básica, claro que adaptados. Estar na escola,

participar,  aprender  e  desenvolver  suas  potencialidades  é  o  real  significado  da

inclusão como conceito geral. Cabe ainda salientar que, adequações curriculares não

dizem  respeito  somente  ao  tipo  de  turma  (classe  comum  inclusiva,  integração

inversa, classe especial, EJA interventivo ou etapas do Centro de Ensino Especial)



onde o estudante se encontra inserido, mas a necessidade especial apresentada por

ele. Toda e qualquer adequação é relevante, independentemente de sua intensidade.

Por seus atendimentos de altas necessidades escolares, o CEE 01 tem como

preponderante o uso do currículo funcional e este segundo SUPLINO, 2007, p. 34, 

“O  currículo  funcional  foi  implementado  para  pessoas  com  deficiência

intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento que, apesar do avançar

da idade, ainda não conseguiam realizar tarefas mínimas relacionadas à

autocuidados ou autoproteção e independência, por exemplo. No sentido

estrito  da  palavra,  funcional  se  refere  às  “...  habilidades (objetivos)  que

serão ensinadas e que terão função para a vida do aluno, que possam ser

utilizadas de imediato ou num futuro próximo. O aluno poderá utilizar as

atividades aprendidas em sua própria vida ou para contribuir em sua família

ou  comunidade”  ().  A priorização  de  objetivos  funcionais  deve  levar  em

conta as habilidades que a pessoa com deficiência ou transtornos necessita

aprender para ser exitosa e ter um desempenho satisfatório em seu meio,

propiciando a sua inclusão  nos  diversos  contextos  em desenvolvimento,

familiar, escolar, comunitário e ocupacional.   O currículo funcional é uma

proposta que aponta caminhos para o aluno, a sua maneira e com o auxílio

de professores e família, visto que estes podem dizer que habilidades são

realmente funcionais, favorecendo participação social e melhor autogestão

na vida”.

No CEE há como prática específica de adequação curricular recomendada o

formulário de registro do Plano Pedagógico Individual (PPI), coerente com a prática

de adequação curricular para cada estudante e sua necessidade tão específica. O

formulário  visa  abranger  as  funções  cognitivas,  adaptativas,  psicomotoras  e  da

formação de identidade os  diversos contextos  de vivência  do  aluno.  Obviamente

deverá  ser  periodicamente  reavaliado  e  reformulado  pelos  professores  com

participação dos profissionais que atuem com cada estudante.



10- PLANO DE AÇÃO – PROJETOS:

TALENTOS NA DIVERSIDADE ESPECIAL
Metas Estratégias Responsabilidades Ano Letivo

Informar  e

incentivar  os

profissionais  desta

Unidade  Escolar

quanto  a

acessibilidade  aos

cursos  e  eventos

ofertados  pela

Divulgação  de  cursos

por  meio  de  mural  e

pasta  de  cursos

disponibilizada  na sala

dos professores  e  dos

servidores/e-mail  dos

servidores.

Visitas  de  instituições

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores
 Servidores
 EEAA

2018



SEEDF/EAPE  e

demais  órgãos

conveniados  para

professores  e

servidores.

que oferte cursos para

formação  continuada

que  sejam

credenciadas  pelo

MEC/ EAPE.
Incentivar  as

relações

interpessoais  entre

os  funcionários

desta Instituição de

Ensino  e  a

relevância  do

trabalho coletivo.

Definição  de  temas

geradores por parte do

grupo: para dialógica e

sensibilidade,

afetividade,  trabalho

em  equipe,

autoconfiança,  dentre

outros.

Filmes,  palestras

(definir  grupos

responsáveis).

Estudo dirigido.

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 SEAA
 Professores
 Servidores
 Educadores

Sociais

2018

Viabilizar  a

confecção  de

materiais

pedagógicos  com

parceria  entre  o

projeto de materiais

pedagógicos  e

professores

regentes.

Oficina  de  confecção

de brinquedos e  jogos

lúdicos  com  materiais

recicláveis  (currículo

funcional  das  OPs,

envolvendo  todas  as

modalidades.

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores
 Professoras  do

projeto  de

materiais

pedagógicos

(em processo de

PRF).

2018

Ofertar  subsídios

aos  educadores  da

Educação  Precoce

em  sua  práxis

pedagógica  para  o

desenvolvimento do

Projeto  Turma  da

Mônica  e  demais

Acompanhamento  das

atividades  propostas  e

apoio  ao  trabalho

desenvolvido.

Propiciar  formação

continuada  e  recursos

pedagógicos.

Auxiliar nas oficinas de

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 SEAA
 Professores  da

área

2018



eventualidades brinquedos,  atividades

diversificadas, etc.
Oportunizar

momentos  de

estudos  e  dialogos

sobre  os  currículos

da  Educação

Fundamental  (Anos

Iniciais)  do  EJA  e

da  Educação

Infantil  para

adequação

curricular  para

atender  aos ENEE,

assegurando  aos

mesmos  o  acesso,

a  permanência  e

êxito  escolar  em

atendimento  à  Lei

9.394/96 LDB.

Debates/ Palestras,

Estudos  dirigidos,

visitas  à  outras

Unidades Escolares de

Ensino Especial.

Implementação  do

currículo  adaptado/

currículo  funcional

segundo  os  currículos

do  Ensino

Fundamental,  EJA  e

Educação Infantil.

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores

Semestralmente

Estruturação  dos

atendimentos

interdisciplinares/

complementares

por  formação  de

grupos que facilitem

as  aprendizagens

dos educandos .

Montagem  da  grade

horária  de

atendimentos  e

formação de grupos de

estudantes  por

afinidade e habilidades

cognitivas e motoras.

Estudo de casos.

Disponibilizar  recursos

para  andamento  dos

projetos e apoio.

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores

Semestralmente

Implementar

projetos

pedagógicos  que

flexibilizem  os

Mostras  culturais  e

apresentações

Participação nas Horas

Cívicas,  atividades

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores

2018



temas  transversais,

a

interdisciplinaridade

e  pluralidade

cultural  na

construção  do

conhecimento  de

atitudes  e  de

comportamentos

adquiridos  nas

diversas  etapas  da

aprendizagem.

diversificadas, visitas a

pontos turísticos, etc.

Participação  em

eventos  interescolares,

sociais,  concursos,

festivais e exposições.

Oportunizar

momentos  de

interação  entre

escola e família, de

acordo  com  o

calendário

pedagógico  com

vistas  à

acessibilidade  ao

acompanhamento

da vida escolar dos

filhos  e

consequentemente,

de  conscientização

da  necessidade  do

apoio  familiar  para

o  desenvolvimento

pleno do estudante.

Palestras  e  projetos

pedagógicos/

calendário pedagógico,

estudos de casos com

o  apoio  do  EEAA nas

intervenções

relevantes.

Mural informativo.

Culminância  de

projetos  com  passeios

envolvendo  toda  a

comunidade escolar.

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores
 SEAA
 Servidores

2018

Realizar  atividades

de  apoio  e

orientação aos pais

em  momentos

Programa de cidadania

(orientações).

Ações Sociais.

Bazar.

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Professores
 EEAA

2018



prazerosos  de

socialização  e

formação.

Almoço comunitário.

Formaturas.

Eventos  como  Festa

Julina/ Feira Cultural.

Exposições  dos

projetos.

 Servidores
 Parcerias

Atualizar  o  blog  da

escola para divulgar

as  ações

pedagógicas,

eventos  e

informações  do

CEE 01.

Montagem  de  equipe

responsável  por  esta

função  quanto  aos

recursos tecnológicas e

atualização  do

Facebook  juntamente

com  o  laboratório  de

informática.

Exposição  dos

eventos/projetos  da

historicidade  do  CEE

01 (Retrospectiva).

 Coordenação

pedagógica
 Professores

Bimestralmente

Possibilitar  maior

conforto,  segurança

e  acessibilidade  ao

ENEE no  ambiente

escolar e qualidade

de vida.

Reforma do parquinho.

Vistoria  dos  portões

dos estacionamentos.

Reestruturação  das

instalações elétricas.

Reforma  no  parque

aquático.

No  ambiente  da

quadra,  academia  e

parque  realizar

atividades.

monitoradas  por

professores.

 Direção  com

parcerias  com

empresas,

órgãos

governamentais,

Administração

Regional  de

Ceilândia,

Novacap,

Embrapa.
 Marcenaria

lúdica  da

Unidade

Escolar.
 Coordenação

pedagógica
 Professores

2018



Participação  de

todos  os

seguimentos  nas

avaliações

institucionais. 

Reuniões 

Encontros e dinâmicas

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Secretaria

Escolar
 Professores

2018

Zelar  pela

organização  da

Secretaria Escolar e

apoiar  o  trabalho

realizado  pelos

secretários.

Informes  nas

coordenações

pedagógicas.

Apoio  ao  bom

andamento  da

secretaria  e

fornecimento  de

materiais

administrativos

 Direção
 Coordenação

pedagógica
 Secretaria

Escolar

2018

Apoiar  o  Conselho

Escolar  desta

Unidade  Escolar  e

fortalecendo-o  na

comunidade

escolar.

Divulgação de reuniões

do Conselho Escolar e

atas  de  reunião  em

mural informativo.

Apoiar  ações  do

Conselho Escolar e tê-

lo  como  parceiro  do

corpo diretivo.

 Direção
 Conselho

Escolar

2018

Assegurar  a

legitimidade  e

transparência  na

prestação de contas

referentes  aos

recursos

repassados  à

instituição

Divulgação  em  mural

da prestação de contas

e  atas  por  parte  do

Conselho  Escolar  e

Direção  em

acessibilidade  à

comunidade escolar.

 Direção
 Conselho

Escolar

2018



educacional,  bem

como  das  verbas

arrecadadas  em

eventos na escola.

11- CARACTERIZAÇÃO DO EDUCANDO

A  política  atual  de  Educação  Especial,  segundo  o  Referencial  curricular

nacional  para a educação infantil:  estratégias e orientações para a educação de

crianças com necessidades educacionais especiais (MEC,2001) com a adoção do

conceito de necessidades educacionais especiais, afirma o compromisso com uma

nova abordagem que tem como horizonte à inclusão.

No âmbito  desta nova política o Atendimento Educacional  Especializado à

Criança  de  0  a  3  anos  –  Educação  Precoce,  permite  a  identificação  das

necessidades educacionais especiais e a estimulação do desenvolvimento global do



aluno, bem como, a intervenção educacional para atenuar possibilidades de atraso

de  desenvolvimento  decorrentes  ou  não  de  fatores  genéticos,  orgânicos  e/ou

ambientais.

Nesta perspectiva, a clientela do Atendimento Educacional Especializado à

Criança de 0 a 3 anos - Educação Precoce compreende as crianças consideradas

de risco, bem como, aquelas que apresentam necessidades educacionais especiais

como decorrência de deficiência intelectual, visual, auditiva, física/motora e múltipla;

transtorno global do desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista, TGD/TEA, de

síndromes e quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos; superdotação/altas

habilidades/hiperatividade.

12- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À CRIANÇA DE 0 A 3
ANOS – EDUCAÇÃO PRECOCE



A política  atual  de  Educação  Especial,  segundo  o  Referencial  Curricular

Nacional para a educação infantil:  estratégias e orientações para a educação de

crianças com necessidades educacionais especiais (MEC,2001) com a adoção do

conceito de necessidades educacionais especiais, afirma o compromisso com uma

nova abordagem que tem como horizonte à inclusão.

No âmbito  desta nova política o Atendimento Educacional  Especializado à

Criança  de  0  a  3  anos  –  Educação  Precoce,  permite  a  identificação  das

necessidades educacionais especiais e a estimulação do desenvolvimento global do

aluno, bem como, a intervenção educacional para atenuar possibilidades de atraso

de  desenvolvimento  decorrentes  ou  não  de  fatores  genéticos  ,  orgânicos  e/ou

ambientais.

Nesta perspectiva, a clientela do Atendimento Educacional Especializado à

Criança de 0 a 3 anos - Educação Precoce compreende as crianças consideradas

de risco, bem como, aquelas que apresentam necessidades educacionais especiais

como decorrência de:

- Deficiência intelectual, visual, auditiva, física/motora e múltipla;



- TGD/TEA  e  de  síndromes  e  quadros  psicológicos,  neurológicos  e

psiquiátricos;

- Superdotação/altas habilidades/hiperatividade.

13- ATENDIMENTOS INTERDISCIPLINARES/COMPLEMENTARES NA ESCOLA

A escola realiza 04 atendimentos interdisciplinares/complementares em tempo

real, a fim de oportunizar ao estudante experiências inovadoras com dinamismo e

eficiência, de forma que sejam ofertados paralelamente ao atendimento do professor

regente, tais como:

Atendimento Interdisciplinar de Educação Ambiental:

O  atendimento  Horta  Escolar  no  Ensino  Especial  permite  que  o  aluno

conquiste  seu  espaço,  participando  e  acompanhando  os  ciclos,  processos  e

dinâmicas naturais. Estimula a consciência, para a preservação ambiental e objetiva-

se favorecer o contato com a terra, a experiência da semeadora, cuidado e colheita,

autonomia,  responsabilidade,  consciência  acerca  da  alimentação  saudável  e



trabalho  coletivo.  Por  meio  da  Horta  Escolar  desenvolvem-se  conhecimentos  e

habilidades  que  estimulam  os  estudantes  a  produzir,  descobrir,  selecionar  e

consumir  alimentos  saudáveis.  Outra  vertente  é  destina-se  ao  paisagismo  e

urbanização  que  por  meio  da  reciclagem  de  pneus,  vasos  ornamentais,

escoramentos de muros e mini canteiros. Vale ressaltar que a educação ambiental

entra como fator fundamental quanto à aspectos referentes à conscientização da

preservação  do  ambiente  e  o  mundo  sustentável,  visto  que  pela  lei  9.759/99  a

educação ambiental deve ser destinada a todos os alunos no âmbito educacional,

sendo que aos educandos é ofertado a aprendizagem da teoria e da prática em 2

ambientes: na horta e nos jardins.

Atendimento de Artes Interdisciplinar/Complementar (Visuais, Música e Teatro)

O atendimento de artes desta instituição será embasado na contextualização dos três

(03) conteúdos da área de artes: artes visuais, música e teatro, conforme orientação

da SUGEP. 

A pessoa deficiente por muitos anos foi segregada e distante da convivência com o

outro, seja na escola ou no espaço social.

O  teatro  e  música  abrem espaço  para  inclusão  dos  estudantes  com deficiência,



oportunizando a convivência com diferente e a reflexão sobre a necessidade de abrir

espaços para que estes alunos se tornem autônoma.

A proposta  de  trabalhar  teatro  e  música  através  do  atendimento  proporciona  a

inclusão social e inter-relação entre o público e os estudantes deficientes.

O teatro e música dialogam com a plateia trazendo oportunidade de convivência uns

com os outros.

Através do teatro é possível experimentar e envolvesse total e organizadamente com

os níveis: intelectual, físico e intuitivo.

Quando o estudante está em contato com o público há uma troca de experiências,

oportunidades  de  conviver  com  o  outro,  “a  capacidade  de  fazer  teatral  tem  de

intercambiar experiência ricas em saberes coletivos por meio das relações sociais

entre os indivíduos”  (SILVA 2010).  Enfim, o teatro e a música podem oportunizar

inclusão social e cidadania.

Vale ressaltar  que, por  meio deste projeto,  nossos ENEE estão quebrando

grilhões quanto à discriminação, preconceito ao mostrar por meio a arte e talentos

descobertos que, a inclusão e possível quando bem elaborado a forma de se lutar

pela mesma. 

“O teatro mudou minha vida em muitas coisas, antigamente eu tomava muitos

remédios, tinha insônia e não tinha amigos. Depois que fui convidado a participar das

apresentações  pela  minha  amiga  Rose,  tudo  mudou,  não  uso  mais  nenhum

medicamento, minha insônia acabou e vejo a alegria das pessoas quando estamos

apresentando dentro e fora da escola. Hoje eu não viveria sem o teatro e sem o

Centro e minha vida seria um fracasso total”. (Relato do aluno Denisvan Matias, 25

anos).



Atendimento Interdisciplinar/Complementar, Laboratório de Informática

Tecnologias  podem  ser  consideradas  extensões  do  nosso  corpo  que

interagem com o meio  ambiente  produzindo novas sensibilidades experiências e

aprendizagem do ser humano BARTOSZECV )2007, p.1).

Antes  mesmo de sentir  necessidade de desenvolver-se  intelectualmente  o

deficiente possui uma grande necessidade de se comunicar-se com o mundo, tanto

de emitir  quanto de receber informações ou até mesmo de realizar uma simples

prática diária como escovar os dentes, o computador tem o desempenho importante

para esta aquisição.

As  aulas  onde  são  usados  recursos  digitais  são  consideradas  como uma

revolução  na  educação,  pois  a  tecnologia  está  presente  no  nosso  cotidiano.  A

Tecnologia da Informação oferece ao estdante um aprendizado diferenciado, através

dos softwares, simples encaixes, sobreposições e histórias, todas essas atividades

ajudam  estimular  o  desenvolvimento  do  mesmo  em  áreas  que  talvez  as  aulas

convencionais não considerem alcançar.

Na educação especial  a TIC não deve ser vista como uma área que veio

solucionar  as  dificuldades existentes,  no  processo de ensino/aprendizagem,  mas

como  um  recurso  tecnológico  que  vem  possibilitando  a  minimização  dessas



deficiências, bem como focar a atenção e estimular as potencializações que cada

um possui, respeitando as limitações do aluno.

Nas aulas de informática o professor tem a visão que não basta disponibilizar

um arsenal  de recursos,  é de suma importância um planejamento adaptado aos

estudantes  as  interversões,  e  a  adaptações  curriculares  considerando  as

potencialidades e a realidade de cada um. 

A informática visa ajudar o processo ensino/aprendizagem para obter uma

melhor evolução do ENEE. 

Atendimento Interdisciplinar/ Complementar de Educação Física

O Papel da Educação Física na educação especial é uma prática de natureza

complexa e muito  importante,  pois  disponibiliza o maior  número de experiências

possíveis, no âmbito do esporte, lazer e cultura corporal, apresentando um mundo

novo aos educandos com necessidades educacionais especiais. Nesse mundo, o

estudante começa a se relacionar com um meio social e físico, possibilitando seu

desenvolvimento dentro das suas possibilidades e limitações. Em alguns casos, as

práticas se dão no sentido contrário, retardando o processo degenerativo advindo de

doenças e incapacidades físicas.



Para  estimular  o  intelecto  e  o  físico,  é  preciso  professores  regularmente

habilitados e formados em Educação Física, que são experientes e preparados para

essa  prática,  ofereçam  desafios  cada  vez  mais  difíceis  e  adequados  para  a

particularidade de cada educando com deficiência.

A educação física alcança esse objetivo de forma muito prazerosa e lúdica,

por meio de movimentos corporais da cultura humana, jogos, brincadeiras, música,

dança e  esportes.  Com as brincadeiras  e  dinâmicas  próprias  dos conteúdos da

Educação  Física,  o  estudante  recebe  estímulo  para  sua  imaginação,  aprende  a

obedecer às regras, códigos e se desenvolve com naturalidade. 

O  professor  atua  como  mediador,  ajudando  o  educando  a  aprimorar  e

construir seus conhecimentos, habilidades e relações sociais, respeitando sempre o

tempo de cada aluno.

O professor de educação física, além de ser um profissional da educação, é

também um especialista da área da saúde que tem na sua formação treinamento e

capacitação para entender e atuar em cada estágio do desenvolvimento humano. 

Assim,  contribui  para  o  aprendizado  e  amadurecimento  em  cada  estágio

evolutivo,  além de  atuar  de  forma  específica,  de  acordo  com as  características

singulares de cada síndrome. Todo o processo de trabalho é pautado na interação

multidisciplinar, havendo sempre consonância com os pareceres e a equipe médica

que acompanha os estudantes.

Esses estímulos, na medida do possível, podem fazer o estudante especial se

desenvolver e alcançar o progresso desejado e esperado. Por meio das brincadeiras

e jogos é possível  aprimorar  as capacidades físicas básicas como saltar, correr,

arremessar, descer, rolar, pular e subir; mas também o cognitivo, como por exemplo

a inteligência lógica, em que os professores colocam os estudantes em situações

para que eles encontrem uma solução através de comandos.

Os principais objetivos da Educação Física para a Educação Especial são:

-  Construir  um  ambiente  favorável  ao  desenvolvimento  das  habilidades  físicas,

esportivas e artísticas, domínio do controle corporal;

- Diferenciar e adquirir habilidade para o manuseio das próprias partes do corpo por

meio do movimento humano;

- Adquirir noção espacial e temporal;



-  Melhorar  o  desempenho  em  atividades  de  força,  resistência,  flexibilidade  e

velocidade;

-  Fortalecer  a  formação  da  personalidade,  o  espírito  de  equipe,  a  disciplina,

capacitar para o enfrentamento conflitos, desafios e frustações, retroalimentando a

vontade e o desejo de retomada para percursos exitosos;

-  Cooperar  em  atividades  de  grupo,  visando  assim  ao  pleno  desenvolvimento

humano.

Neste  Centro  de  Ensino  Especial,  são  ministrados  três  programas  relativos  à

Educação  Física:  Educação  Física  para  Educação  Precoce,  Educação  Física

Interdisciplinar  e  Educação  Física  para  alunos  do  ensino  regular  em  regime

complementar.

Para  o  planejamento  pedagógico  alusivo  ao  ano  de  2018,  dois  grandes

eventos estão previstos para serem protagonizados pelo grupo de Educação Física.

Esse protagonismo não exclui a participação da comunidade escolar, pelo contrário,

sem os estudantes, professores das mais diversas modalidades, pais de alunos e

servidores, os eventos ficam inviabilizados. 

Entre os meses de maio e julho, anteriores à Copa do Mundo de Futebol, será

realizada a segunda edição da Copinha Especial na nossa escola. Já em meados de

outubro,  está  prevista  a  realização  do  FREC,  Festival  Recreativo  e  Cultural  do

Ensino Especial.

Estamos também incluindo o Projeto RPI (Reciclar, Pedalar e Incluir), neste

projeto  estaremos  promovendo  a  mobilidade  e  recreação  das  pessoas  com

deficiência e transtorno utilizando bicicletas adaptadas.

O  CID  Paraolímpico  atualmente  neste  núcleo  CEE  01  de  Ceilândia  se

desenvolve  com  parcerias  com  o  Centro  de  Orientação  Sócio  Educativa  e  de

formação de vínculos MOZART Parada.

É  importante  ressaltar  que  são  eventos  grandes,  sendo  indispensável  a

participação de todos os membros da comunidade escolar, conforme acordado e

combinado em diversas coordenações e avaliações anteriores, todas registradas em

atas específicas.

Além desses dois grandes eventos, a equipe de Educação Física participará

dos eventos já agendados no calendário escolar, como a Semana de Educação Para

Vida, Semana da pessoa com deficiência física, Dia dos pais, Dia das Mães, etc.,

todos constantes neste Planejamento Político Pedagógico.



14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O currículo para uma escola inclusiva não se restringe a adaptações feitas a

estudantes com deficiências ou demais necessidades educacionais especiais. Antes

disso, é o fator essencial para se alcançar a educação de qualidade que admita a

diferença e ofereça igualdade de oportunidades. Esse paradigma está vinculado à

nova concepção curricular, que dará conta da diversidade do alunado da escola.

Para  isso,  se  faz  necessário  romper  com  currículos  rígidos  e  carregados  de

conteúdos nos quais se fortalecem a segregação e a exclusão.

A  proposta  de  um  currículo  inclusivo  deverá  possibilitar  que  a

responsabilidade  para  que  a  concretização  da  aprendizagem seja  deslocada  do

estudante e direcionada para procedimentos de ensino. Ou seja, não cabe nessa

lógica o pressuposto de que o estudante tenha que adaptar sua forma de aprender

ao  ritmo da  aula.  Ao  contrário,  o  ritmo  e  a  dinâmica da  aula  e  de  espaços de

aprendizagem  é  que  devem  ser  adaptados  para  permitir  a  real  participação  e

desenvolvimento de todos os estudantes.
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