
1 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL O1 DE SOBRADINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE SOBRADINHO 

 

 

 

 

 

Sobradinho 

2018 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL O1 DE SOBRADINHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluir significa promover e reconhecer o potencial 

inerente a todo ser humano em sua maior expressão: a 

diferença. (Francisco Gonçalves, Lara Gonçalves, Paulo 

Santos, 2010). 



3 
 

 

 

 

DIRETOR 

Juraci Ribeiro da Cunha Filho 

VICE-DIRETOR 

Cristiano Silva Barbosa 

SUPERVISORA PEDAGÓGICA 

Jiane de Carvalho Rufino 

SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 

Jeane Gonçalves de Lima  

SECRETÁRIO 

Hugo Rodrigo Madureira Fonseca  

COORDENADORA GENERALISTA MATUTINO 

Luciana Oliveira Lima  

COORDENADORA GENERALISTA VESPERTINO 

Milena Rosane da Silva  

COORDENADOR DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E COMPLEMENTAR  

Alessandro Bráulio Moreno 

COORDENADORA EDUCAÇÃO PRECOCE 

Ruth Ana Gomes de Sá Teles 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

CEES – Centro de Ensino Especial de Sobradinho 

AEEP – Programa de Educação Precoce 

PAIC - Programa de Atendimento Interdisciplinar Complementar 

CMEB – Currículo em Movimento da Educação Básica 

CMEBEE- Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Especial  

SOE- Serviço de Orientação Educacional 

SEAA- Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

SUMÁRIO 

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................ 08 

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL.................................................................. 09 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR........................................................................ 10 

4. DADOS ESTRUTURAIS, ORGANIZACIONAL E HISTÓRICO ESCOLAR................................ 12 

5. REALIDADE ESCOLAR...................................................................................................... 12 

6. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA ......................................................................................... 13 

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS............................................ 15 

8. EIXO INTEGRADOR DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL....................................... 15 

8.1. Organização do trabalho pedagógico...................................................................... 16 

8.2. Projeto Norteador.................................................................................................... 16 

9. MISSÃO........................................................................................................................... 16 

10. OBJETIVOS...................................................................................................................... 17 

10.1. Objetivo Geral.................................................................................................... 17 

10.2. Objetivo Específicos............................................................................................ 17 

10.3. Metas.................................................................................................................. 18 

11. TENDÊNCIAS DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS......................................................................... 19 

11.1. Função Ética....................................................................................................... 21 

11.2. Valores Estéticos................................................................................................ 22 

12. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.................................................................................. 23 

12.1. Aspectos Físicos da Escola................................................................................. 23 

12.2. Recursos Humanos............................................................................................ 24 

12.3. Associação de Pais e Mestres – APM................................................................. 25 

12.4. Conselho Escolar ............................................................................................... 25 

12.4.1. Colegiado do Conselho................................................................................ 26 

13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.......................................................................................... 26 

13.1. Modalidades Atendidas ..................................................................................... 27 

13.1.1. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL.......................................................................... 27 

13.1.1.1. Objetivo Geral.......................................................................... 27 

13.1.1.2. Objetivo Específicos................................................................. 27 



13.1.1.3. Ações...................................................................................... 28 

13.2. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO –TGD................................... 28 

13.2.1.1. Objetivo Geral........................................................................ 29 

13.2.1.2. Objetivo Específicos............................................................... 30 

13.2.1.3. Ações...................................................................................... 30 

13.3. DEFICIÊNCIA MULTIPLA.................................................................................... 31 

13.3.1.1. Objetivo Geral......................................................................... 31 

13.3.1.2. Objetivo Específicos................................................................ 32 

13.3.1.3. Ações...................................................................................... 32 

14. PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAIS ESP. COMPLEMENTARES................ 33 

14.1. Equipe de Apoio EEAA-SOE.............................................................................. 33 

14.2. Serviço de Orientação Educacional – SOE........................................................ 34 

14.2.1. Caracterização do Atendimento................................................................ 34 

14.2.1.1. Objetivo Geral........................................................................ 34 

14.2.1.2. Objetivo Específicos............................................................... 34 

14.2.1.3. Ações...................................................................................... 34 

14.3. Equipe de Apoio à Aprendizagem - EEAA........................................................ 35 

14.3.1. Caracterização do Atendimento............................................................... 52 

14.3.1.1. Objetivo Geral........................................................................ 52 

14.3.1.2. Objetivo Específicos............................................................... 52 

14.3.1.3. Ações...................................................................................... 54 

14.4. Programa de Apoio e Integração Escola- Família e Comunidade.................... 55 

14.4.1. Ações desenvolvidas pela EEAA................................................................ 55 

14.4.2. Ações desenvolvidas SOE.......................................................................... 55 

15. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE – AEEP............................................................. 56 

15.1. Objetivo Geral................................................................................................. 57 

15.2. Objetivos Específicos....................................................................................... 57 

15.3. Ações............................................................................................................... 57 

16. OFICINAS PEDAGÓGICAS – DI...................................................................................... 58 

16.1. Caracterização do atendimento...................................................................... 58 

16.2. Objetivo Geral................................................................................................. 59 

16.3. Objetivos Específicos...................................................................................... 59 

16.4. Ações.............................................................................................................. 59 

        17. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL.............................................................. 61 



7 
 

17.1.     Caracterização do atendimento...................................................................... 61 

17.2. Objetivo Geral................................................................................................. 63 

17.3. Objetivos Específicos...................................................................................... 63 

17.4. Ações............................................................................................................... 63 

17.5. Atendimento de Educação Física.................................................................... 64 

17.6. Psicomotricidade............................................................................................ 64 

        18.PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR..................................................... 65 

18.1Laboratório de informática................................................................................... 66 

18.1.1 Característica do Atendimento....................................................................... 69 

18.1.2  Objetivo Geral................................................................................................ 69 

18.1.3     Objetivos Específicos.................................................................................... 69 

18.1.3 Ações.............................................................................................................. 69 

        19.ATENDIMENTO LUDOTECA.......................................................................................... 70 

19.1. Caracterização do atendimento......................................................................... 70 

               19.2. Objetivo Geral.................................................................................................... 71 

      19.3. Objetivos Específicos......................................................................................... 71 

              19.1.4. Ações............................................................................................................... 71 

        20.ATENDIMENTO EDUCAÇÃO AMBIENTAL..................................................................... 71 

20.1.1Objetivo Geral................................................................................................... 72 

      20.1.2. Objetivos Específicos...................................................................................... 72 

              20.1.3. Ações............................................................................................................... 73 

        21.ATENDIMENTO ARTES................................................................................................. 73 

21.1.1Objetivo Geral................................................................................................... 74 

      21.1.2. Objetivos Específicos...................................................................................... 74 



              21.1.3. Ações............................................................................................................... 74 

       22.COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ..................................................................................... 77 

       23.AVALIAÇÃO................................................................................................................... 78 

       24.REFERENCIAS................................................................................................................. 83 

       25. ANEXOS........................................................................................................................ 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 A construção deste Projeto foi estabelecida a partir de pesquisas e escutas dos profissionais, análise e perfil de nossa clientela, famílias e 

alunos. Constatamos que a grande maioria de nossos alunos não possui um bom poder aquisitivo e a existência de famílias em estado de risco.  

 Constatou-se também, que a comunidade ao redor da escola, de um modo geral, (aqui não se fala da existência de um desconhecimento 

geral, porém, de uma grande maioria) desconhece a existência de uma escola para atendimento a alunos com deficiência. É nesse contexto de 

desconhecimento que, cotidianamente passa-se por alguns problemas estruturais e de acessibilidade. Entretanto, o trabalho flui, justamente por 

levar em conta, as necessidades reais da clientela as quais, não são poucas. 

 

É preciso empenho epistemológico e metodológico, no sentido de responder às questões que se nos apresentam de uma forma tal que “o que 

queremos” fique explicitado e fundamentado, considerando igualmente importante que determinemos com clareza “o que não queremos”. 

Saber o que não quero e porque não quero me torna mais crítico, mais fiel às concepções assumidas. Quando determino o que não quero, 

estou tentando me libertar das armadilhas das boas intenções, das propagandas enganosas, das resoluções das políticas públicas que se 

apresentam como soluções salvadoras da miséria e da injustiça social, com um falso incurso a favor do direito e da cidadania. Ficamos menos 

vulneráveis ao que nos impõe como alternativas à exclusão social e escolar. (PADILHA, 2007, p.136.) 

   Por tal critério nos encontramos em constante construção para a sistematização do trabalho dentro do Centro de Ensino Especial. 

É marcadamente humana a necessidade de participação, do sentimento de fazer parte de algo maior, de partilhar metas com outras pessoas, 

em diversos âmbitos. Em outras palavras, não vivemos sem projetos em sentido coletivo. (MACHADO, 2004, p. 85) 

  A escola tem vários documentos que rege o trabalho a ser realizado e, sobretudo a justificativa da criação de um Centro de Ensino 

Especial. A Carta Magna de 1988 passa a considerar a pessoa com deficiência como um sujeito de direitos: direito a educação, acesso no 

contexto social (cultural, lazer, entre outros), saúde, alimento e principalmente, à dignidade. 

 A Revolução Francesa foi um “grito” pela liberdade. Deu-se a instauração do chamado Estado Liberal de Direito. O reconhecimento da 

Educação Especial como dever do Estado e direito da pessoa com deficiência, passa a ser um marco no trabalho com as pessoas com 

necessidades, pois consiste em história da educação para deficientes. Nestes moldes, garantimos os direitos dos alunos deficientes matriculados 

no Centro de Ensino Especial.  

 Apresentaremos a seguir, o trabalho realizado onde, pautados nos Direitos da Pessoa Humana, buscamos de forma especializada, dar 

suporte acadêmico para que os alunos sejam incluídos de forma que, a lei seja cumprida garantindo a sua inserção efetiva no contexto social. 

 O trabalho dentro do CEE é dividido em programas distintos, porém complementares: 



 AEEP: Atendimento Especializado em Educação Precoce o qual oferece atendimento a crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. 

 PAIC: Programa de Atendimento Interdisciplinar Complementar, o qual recebe todos os alunos que já foram incluídos em Escolas Regulares 

além dos alunos matriculados no CEE para atendimento nas aulas de Educação Física (piscina e psicomotricidade), Educação Ambiental, 

Educação Artística e Informática. 

 Os alunos são distribuídos entre os três programas dentro do CEE: Programa de Educação Precoce (AEEP), que oferece um trabalho para 

bebês de 0 a crianças até 3 anos e 11 meses, de forma interventiva direcionado, sistematizado e, em princípio, individual, que visa, de forma 

preventiva, que as necessidades sejam sanadas, para que os alunos tenham equiparadas suas idades cronológicas às idades de 

desenvolvimento. Há aproximadamente 4 (quatro) anos que os alunos atendidos nesse programa são, em sua maioria, inclusos na rede de 

ensino regular.  

 O atendimento está voltado a alunos de 4 a 60 anos aproximadamente. Estão inseridos nas turmas com professores regentes que atuam 

em atendimento individualizado, em duplas em turmas com 6 alunos e também nas oficinas profissionalizantes (pedagógicas) com até 18 alunos, 

e programas interdisciplinares, que visam atender às necessidades de cada um, adequando-se e adaptando seus conteúdos. Aqui estão os 

alunos que ainda não alcançaram as habilidades essenciais para serem inclusos nas escolas regulares, permanecendo, portanto, matriculados 

no CEE. 

 O último atendimento é o PAIC, atualmente permanece com a oferta de psicomotricidade, natação adaptada, artes, informática e educação 

ambiental, para os alunos inclusos os quais ainda necessitam de atendimento especializado complementar. 

2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 O Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho foi fundado em 1º de agosto de 1969, com a denominação de Escola Classe 09 de 

Sobradinho. Atendia na ocasião alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Especial. No decorrer dos anos, com a crescente demanda passou a 

atender, exclusivamente, aos alunos deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento, com transtornos funcionais e outros. 

 Em 1991, já com a denominação de Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, continuava com a estrutura física de Escola Classe e 

salas com divisórias em Madeirit. Em 1996, a escola passou por uma reforma, onde as salas foram divididas com estruturas permanentes. A 

reforma não atendeu por completo às necessidades da clientela. A metragem das salas tornou-se pequena, os banheiros apertados de forma que 
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ficaram mal localizados, sem a adaptação necessária a todos os atendimentos previstos: fraldário, box para banho prevendo alunos bebês a 

alunos com idade adulta, armários de madeira em todas as salas e uma possível pia para higienização, uma quadra polivalente, banheiros 

adaptados entre outras necessidades. O piso não possui adaptação antiderrapante que favoreça o deslocamento de pessoas com dificuldades na 

marcha.  Nada foi adaptado para facilitar o trabalho desenvolvido com uma clientela que apresenta necessidades especiais em seu percurso 

educativo, ocorrendo apenas uma revitalização das antigas instalações. 

 Até 1990 os alunos eram triados por uma equipe de diagnóstico localizada no COMPP, em parceria com a Secretaria de Saúde. A partir de 

1991 foi instituída uma equipe diagnóstica que atendesse exclusivamente ao ensino especial, na antiga DRE (atualmente CRE) de Sobradinho a 

Equipe de Apoio à Aprendizagem. A partir de 2009 esta equipe com a denominação de Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem - EEAA 

passou a atender exclusivamente a esta unidade de ensino, realizando ainda atendimento de estudo de caso para outras Instituições regulares 

de ensino. 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA 

            As adaptações do espaço físico têm sido feitas ao longo destes 17 anos, por iniciativa das várias gestões. Como os recursos nem sempre 

foram suficientes contamos com a colaboração da comunidade escolar, que promoveu campanhas, rifas e eventos para aquisição de duas 

piscinas, uma interna e outra externa, que é utilizada para estimulo e suporte no atendimento motor, no meio líquido. 

Atualmente nossos alunos são atendidos pelo transporte escolar gratuito disponibilizado pela SEDF. Os veículos são equipados com 

espaços para cadeira de rodas, elevadores para a subida de alunos adultos e com outras limitações de acesso. Ressaltamos a importância do 

transporte que proporciona a vinda para a escola de muitos alunos, a qual a família não tem condições de arcar com despesas com transporte 

para seus filhos. 

 Em 2000 foi colocado um toldo no portão de entrada para facilitar o desembarque das crianças em tempo chuvoso. Além disso, nesse 

mesmo ano, foi implantado o atendimento de Informática que contava com apenas 01 computador inicialmente, com o objetivo de utilizar novas 

tecnologias que favoreçam uma melhor aprendizagem. Ampliado, este laboratório possui dezesseis máquinas, provenientes do 

PROINFO/PROINESP, atendendo aos alunos do CEE e alunos incluídos no ensino regular com a criação da equipe exclusiva para este fim. 



 Em abril de 2001 iniciou-se o atendimento Equoterápico do Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho. Projeto voltado para 12 crianças 

do Programa de Educação Precoce – AEEP na faixa etária de 2 a 4 anos, contemplando ainda, uma proposta de preparação para o trabalho para 

3 adolescentes das oficinas pedagógicas na faixa etária de 15 a 17 anos. A princípio o trabalho realizou-se no Rancho Canabrava, em sistema de 

parceria, contou com a colaboração de jovens adolescentes da comunidade, na qualidade de voluntários, atuando como auxiliar-guia. Esta 

parceria durou até o ano de 2007. No ano de 2008, o trabalho passou a ser desenvolvido no Instituto Superior de Educação Ciência e Tecnologia 

(IFB), esta unidade pertencente ao Ministério da Educação, e é parceira da SEE/DF, localizada na zona rural da RA (Região Administrativa) de 

Planaltina/DF. Hoje o quadro de professores deste projeto pertence ao IFB. 

Em 2005 foram instaladas barras nos corredores e nos banheiros para melhor atender as necessidades físicas dos alunos. De acordo com 

a Lei 10.098/00 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, em seu Art 4º, devem ter prioridade as obras que tragam maior eficiência nas modificações; para isso o planejamento, 

com previsão orçamentária específica para obras a curto, médio e longo prazo, pois o objetivo é que todas as vias públicas, os parques e os 

demais espaços de uso público existente, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos, sejam adaptados. 

 No ano de 2006, a escola em parceria com o Centro de Ensino Santa Rita de Cássia em Sobradinho, adquiriu e instalou uma piscina e 

sendo inaugurada neste mesmo ano, com aquecimento solar para que esta unidade de ensino, pudesse oferecer mais um atendimento aos 

alunos.   

 Em 2008, iniciou-se o atendimento complementar aos alunos incluídos em classes comuns, ofertando inicialmente os atendimentos de 

informática, psicomotricidade, equoterapia, sala de leitura, artes cênicas/ plásticas e educação ambiental.  

A SEDF iniciou em 2008 a contratação de monitores, como técnico de gestão educacional para auxiliar no atendimento ao educando.  

Contamos com o suporte técnico de 5 monitores, sendo que um possui restrição, devido à limitação de atividades. 

No ano de 2014, ampliaram-se os atendimentos a alunos que não eram contemplados com estes atendimentos, intenciona-se ofertar mais 

dois atendimentos, ludoteca, fora os atuais: artes, educação ambiental (horta), educação física: solo (psicomotricidade) e piscina, equoterapia, 

informática.   

 Em resumo, o CEE oferece um atendimento de qualidade, apesar de nossas limitações principalmente físicas e estruturais. 
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4. DADOS ESTRUTURAIS, ORGANIZACIONAL E HISTÓRICO ESCOLAR. 

O Centro de Ensino Especial tem sua sede localizada na Zona urbana de Sobradinho na Quadra 14 área especial nº 5. Atendemos no 

telefone número 39014104 e recebemos mensagens de correio eletrônico pelo e-mail, cee01sobradinho@hotmail.com.  Tem como 

mantenedora o Governo do Distrito Federal, sendo interligado à CRESo- Coordenação Regional de Sobradinho. 

Foi instituída como CEE no ano de 1969, autorizado e deliberado pelo Conselho Estadual de Educação pela portaria nº 17 de 07 de julho 

de 1980, como Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, com a finalidade de atender alunos com deficiência nos turnos matutino e 

vespertino. 

No ano de 2012, por meio da LEI 4.751/12, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público 

do Distrito Federal foram realizadas as eleições democráticas para Direção das escolas do Distrito Federal.  Na Escola criou-se apenas uma 

chapa de candidatos. E em 2014, com as eleições, ganha com 80% de votos válidos, ocuparam os cargos de Diretor o professor Juraci Ribeiro da 

Cunha Filho o qual conta com o seu Vice-Diretor o professor Cristiano Silva Barbosa. 

Em acordo os novos gestores, nomearam a Professora Jiane de Carvalho Rufino para assumir o cargo de Supervisora Pedagógica e 

Jeane Gonçalves de Lima para Supervisão Administrativa. Foi nomeado também o servidor Hugo da Fonseca para Chefe de Secretaria. Para a 

Coordenação Pedagógica foram eleitos em coletiva, pelos professores: a Professora Luciana Oliveira Lima para coordenação generalista do 

turno matutino, a Professora Milena Rosane da Silva para coordenação generalista do turno vespertino. Para a Coordenação Educação Precoce 

a Professora Ruth Ana Gomes de Sá Teles e para o Atendimento Interdisciplinar Complementar o Professor Alessandro Bráulio Moreno. 

Contamos com 3 (três) Servidores efetivos na área de monitoria e 8 (oito) Educadores Sociais Voluntários. 

5. REALIDADE ESCOLAR 

 Nosso publico alvo em sua maioria é uma população de baixa renda, e com noções de esclarecimento de médio a baixo nível, o que 

dificulta na comunicação, solicitação e até mesmo na compreensão dos pais no sentido de nos ajudar com participações, apoios, com a APM, 

com higiene dos alunos. 



 Acreditamos que cada modalidade de ensino tem sua dificuldade específica. Talvez a educação Infantil seja as “manias” dos pequenos, 

ensino fundamental, a descoberta e o ímpeto da adolescência, no ensino médio, a agressividade e quiçá as drogas. Mas no ensino especial, 

nossas dificuldades geram em torno das frustrações, da falta de esperança da família em ver os filhos tal sem perspectiva de independência para 

que possam ser inseridos na sociedade. Aqui trabalhamos com falta de recursos financeiros, humanos e também com a necessidade de 

superação por todos os lados. 

 Nossa escola atende atualmente um total de 394 alunos com idade entre 0 e 60 anos, sendo que destes 154 estão na AEEP, 110 na 

Escola e 130 no PAIC os quais recebem atendimento complementar de apoio à inclusão. O atendimento nos CEE-DF se difere das Instituições de 

Ensino Regular, por ter como objetivo principal oferecer oportunidades educativas para a inclusão destes alunos. 

 Entendemos que equidade em oportunidades devem ser proporcionadas através de um trabalho individual, intensivo, direcionado com 

vistas a fomentar a aprendizagem. Deve-se considerar que os profissionais lotados nesta instituição, são especialistas os quais oferecem ações 

pedagógicas e metodológicas voltados para a dificuldade de cada aluno. 

   Este Centro de Ensino Especial atualmente oferece atendimento para  394 alunos na modalidade Atendimento Educacional Especializado 

Alternado (este atendimento foi uma alternativa criada pela SEDF para atender alunos maiores de 21 anos, pois a nossa escola não comporta os 

alunos todos os dias),19 alunos na modalidade Transtorno Global do Desenvolvimento, 85 alunos na modalidade deficiência múltiplas, 28 alunos 

nas oficinas pedagógicas profissionalizantes, 154 alunos na modalidade educação precoce e 130 alunos no atendimento de apoio à inclusão, 

totalizando 394 alunos, aproximadamente.      

  Uma das perspectivas dos profissionais que atuam neste Centro é a expansão de alguns atendimentos educacionais como, por exemplo, 

atender os alunos maiores de 21 anos diariamente, atendimento complementar em oficina de linguagem, oficina de musicalização, tanto para os 

alunos do centro como para os alunos da inclusão atendidos por esta instituição de ensino. Para isso, se faz necessário a ampliação, adaptação 

e a criação de novos espaços físicos.  

6. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 Um sobrevoo sobre a história da Educação Especial perpassa sobre as três principais situações. Primeiro sobre o abandono, descaso, 

culpa. O inicio da história do homem bípede, onde as comunidades, devido à sobrevivência, eram nômades. Este meio de vida, busca por 
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comida, fuga devido a fenômenos naturais e proteção, fazia com que os deficientes, doentes e idosos, fossem abandonados à sorte. Segundo 

Gugel (2007), o homem ainda não plantava e nem criava animal em confinamento para a subsistência. Era necessário migrar sempre em busca 

de sobrevivência, portanto não poderiam ter mais um encargo, mais pesos os quais impediriam de resistir. (p.3) 

 Um segundo momento da história, pós-idade média, a qual tratavam os deficientes físicos e mentais, como sub-humanos, o deficiente 

começa a ter status de pessoa e leva a sociedade a sentir piedade, passa a usar as pessoas com necessidade especiais como moeda de troca e 

entrada no céu.  

Pessotti (1984) descreve a situação da seguinte maneira: 

Graças à doutrina cristã os deficientes começam a escapar do abandono ou da “exposição”, uma vez que, donos de uma alma, torna-se 

pessoas e filhos de Deus, como os demais seres humanos. É assim que passam a ser, ao longo da Idade Média, “les enfants 

dubonDieu”, numa expressão que tanto implica a tolerância e a aceitação caritativa quanto encobre a omissão e o desencanto de quem 

delega à divindade a responsabilidade de prover e manter suas criaturas deficitárias. (p.4-5) 

 Mas ainda não conquistado de forma real, o terceiro momento, vem pautado nos direitos das pessoas com limitação de acessibilidade, em 

todos os âmbitos. Neste conjunto de aspectos e acontecimentos, as questões legais surgem como sustentáculo orientador e indutor de 

mudanças, mas não como garantia efetiva da inclusão, pois o surgimento das leis não garante as mudanças necessárias. 

O Centro de Ensino Especial, uma instituição não doméstica, destinada a acolher pessoas com deficiência para que sejam escolarizadas, 

fomentando as aprendizagens para aquisição de habilidades, de forma que sejam inseridos em Instituições Educacionais Regulares, ou seja, o 

processo educacional dentro de um CEE perpassa os conteúdos, isso não significa a eliminação, mas, a adequação e adaptação das 

metodologias, dos procedimentos e temporalidade. Trabalhamos as potencialidades de cada indivíduo, nesta gestão, minimizar ou eliminar o 

ranço que CEE não mais é um local para que os “alunos passem o tempo”. 

A educação para pessoas com deficiência surge através de várias pesquisas realizadas onde demonstra de forma empírica que através de 

estímulos, o cérebro realiza a plasticidade neural. O que seria então, este fenômeno?  

A plasticidade neural é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência de 

do comportamento do indivíduo. A partir de determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação 

podem ocorrer. Por meio da plasticidade, novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo.  



Segundo Collares e Moisés (1992) esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural 

permite que uma determinada função do Sistema Nervoso Central (SNC) possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da 

aprendizagem e do treinamento. 

Há os costumes, as tradições de que se existe um diagnóstico, então ocorre que este indivíduo não aprende, que para os adultos seu 

tempo já passou, que certo indivíduo não tem “perfil” para determinado atendimento.  

Os mitos, as crenças resistem inabalavelmente ao confronto com a realidade. No máximo, transmutam-se em aparentes novos mitos, 

novas crenças, para permanecerem exatamente iguais. A outra maneira de se patologizar a não-aprendizagem consiste nas disfunções 

neurológicas, sendo os distúrbios de aprendizagem sua forma de expressão mais em  moda atualmente. Sobre este assunto, podemos 

afirmar que até hoje, cem anos depois de terem sido aventados pela primeira vez por um oftalmologista inglês, não se provou sua 

existência. COLLARES e MOYSÉS, 1985, p.7. 

 Por meio destas colocações, uma das funções da Educação para Pessoas com deficiência, consiste em um local especializado em 

descobertas de formas de se aprender, para, depois desta aquisição, independente de tempo, ser inclusos na sociedade, seja ela na parte 

acadêmica, profissionalizante.  PINO (2005), ressalta que: nesse sentido, uma das funções da escola na sociedade contemporânea diz respeito à 

possibilidade de apropriação do pensamento teórico ou conceitual, uma das funções da escola nas sociedades contemporâneas.  

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 Na perspectiva da inclusão, ao considerar a pessoa com deficiência, um ser que está no mundo em constante transformação, a partir da 

disponibilidade de oportunidades e estímulos individualizados. O trabalho do CEE deve basear-se em adequações, adaptações metodológicas, 

estruturais, profissionais especializados, focados em reflexões e criatividade; e em princípios: da dignidade da pessoa humana, da plasticidade 

neural e a importância de um trabalho especializado e sistêmico. 

8. EIXO INTEGRADOR DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 A Resolução nº 2, de 11 de fevereiro de 2001, que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial, resolve em 

seu art. 3º que a Educação Especial dever ter como eixo norteador, a garantia da sua escolarização e a promoção do desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

 Para atender de forma inclusiva com metas a inserção destes alunos no contexto regular de ensino, utilizamos também o Currículo em 

Movimento da Educação Básica da Educação Séries Iniciais, Educação Infantil, O Currículo Funcional, os quais adaptamos e adequamos os 
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conteúdos para os nossos alunos, pois no desenvolvimento do nosso trabalho buscamos equiparar a idade cronológica à idade de 

desenvolvimento. Assim, utilizamos também, o eixo integrador do Currículo da Educação Infantil, que são as interações e as brincadeiras. 

 8.1. Organização do trabalho pedagógico 

 Para fomentar a aquisição de aprendizagem é preciso ter planejamento levando em conta materiais, ambientes, tempo. As ações educativas 

devem ser planejadas, efetivadas e avaliadas.  

 8.2. Projeto Norteador 

 Baseados na escuta dos professores, entendemos que temos três eixos teóricos: Psicomotricidade, Teorias da Analise do Comportamento e 

a Educação Sensorial. 

9. MISSÃO 

A missão do Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho é ofertar atendimento especializado em cumprimento legal das determinações 

dos documentos, MEC, CNE, Currículo Funcional, Currículo em Movimento da Educação Básica da Educação Especial, Orientações 

pedagógicas, PCNs, ECA, CF, Regimento Interno, Convenção dos Direitos do Deficiente - ONU, Estratégia de matrícula, entre outros, que regem 

a atuação da escola para deficientes, com foco à inclusão, de forma que, os alunos, a partir de metodologias adaptadas de forma significativa, 

lúdica, funcional e, sobretudo prazerosa para que consigam lograr a participação social e a Inclusão, de fato, em escolas regulares. 

 Esperamos que nossos alunos especiais se sintam incluídos na sociedade, arcando plenamente com seus deveres como cidadãos e 

exigindo do estado cumprimento pleno de seus direitos. É nosso intuito também que os educandos sejam respeitados em suas especificidades, 

que possam no convívio escolar, usufruir de um bem estar e de uma socialização efetiva. 

Procuramos pautar nossas ações na busca de estratégias contextualizadas e inovadoras, por meio de discussões e planejamentos, 

averiguando nossas metas para que possamos trazer soluções aos questionamentos e estabelecer meios que viabilizem a superação de 

dificuldades que surjam ao longo do processo de ensino-aprendizagem.  

 



10. OBJETIVOS 

 Os objetivos desempenham um papel muito importante na execução dos trabalhos a serem desenvolvidos quando os consideramos como 

alvos a serem atingidos. Definimos então as prioridades que direcionarão esse trabalho a ser realizado pela comunidade escolar nessa Instituição 

Educacional, a partir das informações obtidas no diagnóstico. 

 Para que isso ocorra de maneira efetiva, sistematizada e em coerência com a realidade detectada foram elaborados de forma conjunta 

pelos vários segmentos da escola os seguintes objetivos:  

10.1. Objetivo geral 

Promover o desenvolvimento das potencialidades do aluno deficiente, TGD, e transtorno funcionais no que se refere aos seus aspectos 

físico, cognitivo, psíquico, afetivo, social e cultural, priorizando o processo de interação e comunicação, mediante atividades significativas e 

lúdicas, assim como orientação, apoio e suporte à família com vistas ao processo de inclusão social. 

10.2. Objetivos específicos 

Proporcionar ao aluno com necessidades especiais uma educação especializada visando seu desenvolvimento sócio afetivo, físico e 

intelectual, mediante procedimentos didáticos e estratégias metodológicas adequadas às suas necessidades, num ambiente acolhedor e 

motivador, possibilitando a aquisição de competências e habilidades segundo os Referenciais Curriculares Nacionais; 

●. Promover o atendimento especializado ao deficiente, proporcionando o acesso e permanência na escola com efetiva participação dos 

profissionais da instituição e/ou especialistas da comunidade com vista ao processo de inclusão, proposto pela SEDF e o MEC; 

●. Assegurar o Processo Psicopedagógico e sociocultural previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para as etapas e modalidades da 

educação básica, bem como orientações, apoio intenso e contínuo com flexibilizações e adaptações curriculares significativas; 

●. Implementar e executar as políticas públicas de Educação, assegurando qualidade, a equidade e a responsabilidade social de todos os 

envolvidos; 

●. Assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; 
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●. Aperfeiçoar os esforços de coletividade para garantir a eficácia e relevância do plano de trabalho e da proposta pedagógica; 

●. Fortalecer e otimizar a atuação do Conselho Escolar; 

●. Ampliar o percentual de ações pedagógicas, dentro e fora dessa unidade de ensino, utilizando o Currículo Funcional dos alunos do CEE 

e dos programas educacionais complementares; 

● Divulgar e valorizar a Educação Especial como alternativa para a educação de pessoas com deficiência e como apoio ao projeto de 

inclusão educacional junto a DIEE; 

●. Articular as famílias e a comunidade criando processos de integração da Sociedade com a Escola; 

●. Assegurar a formação continuada dos profissionais com estudos sistematizados para manter a qualidade no atendimento dos alunos em 

parceria com especialistas na área de educação e saúde. 

●. Proporcionar a interação entre os profissionais deste CEE, e gestores, oportunizando o desenvolvimento de um ambiente harmônico 

minimizando os conflitos e insatisfações. 

10.3. Metas 

Meta 01: Planejamentos direcionados para fomentar as potencialidades  

Meta 02: Basear as habilidades pelas organizações curriculares da Educação Especial. 

Meta 03: Utilizar instrumentos de registros para avaliação e controle de desenvolvimento. 

Meta 04: Criar estratégias para a integração da família junto à escola. 

   Meta 05: Oferecer formação continuada no ambiente escolar.  

Meta 06: Parcerias para fomentar apoios técnicos da área da Saúde.   

Meta 07: Amenizar conflitos interpessoais. 



Meta 08: Elevar o nível de conscientização do professor e aluno quanto à necessidade de inclusão. 

 

11. TENDÊNCIAS DIDÁTICAS - PEDAGÓGICAS 

 Levando em conta que a educação não é um processo único, porém ao mesmo tempo individual e social, a qual acontece com as inter-

relações, buscamos referências em algumas tendências conhecidas existentes no sistema pedagógico.  

 Ao buscarmos suscitar no educando a consciência de si e do mundo, a escola busca na pedagogia progressista, baseada nos estudos de 

Paulo Freire, a teoria dialética do conhecimento do mundo, refletindo a prática e retornando a ela para transformá-la e expressa-las por meio de 

possíveis resinificados de sinais gráficos ou mesmo expressões não verbais, corporal. Aluno e professor aprendem juntos numa relação dinâmica 

na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta esta teoria, num processo de constante aperfeiçoamento. 

 Para Paulo Freire (1987): 

O homem é o sujeito da educação e, apesar de uma grande ênfase no sujeito, evidencia-se uma tendência interacionista, já que a 

interação homem – mundo, sujeito – objeto é imprescindível para que o ser humano de desenvolva e se torne sujeito de suas práxis 

(p.86). 

 A atividade de planejar indica que as pessoas envolvidas têm a percepção das necessidades e o desejo de mudar. Para Vasconcellos 

(2005): 

Planejar é utilizar o método cientifico com a diferença que, ao invés de contentar-se com o conhecimento e a explicação da realidade, o 

planejamento implica em transformar a realidade existente e construir uma realidade nova... planejar é construir a realidade desejada... é 

esclarecer o ideal, o sonho, o que sempre envolve a discussão de valores e de sua hierarquia. (p.136) 

 Nesta perspectiva, a intencionalidade da educação se configura nessa visão com a ideia de projetar o aluno a partir do conhecimento 

formal. Pode-se dizer que a escola é o espaço onde se seleciona e organiza com intencionalidade o conhecimento disponível.  

 Utilizaremos as coordenações, como indicado por esta CRESo, para darmos formação continuada aos professores, onde nas quartas-

feiras, serão disponibilizadas em geral para repasse de informes administrativos, algumas discussões de assuntos pedagógicos, votação, 

debates, palestras em geral, interação com outras escolas e acompanhamento deste órgão. 
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 As outras coordenações serão direcionadas aos planejamentos individuais e uma proposta é agrupar os professores por modalidade, ou 

seja, professores que atendem alunos com perfis parecidos e disponibilizaremos recursos técnicos para apoio a metodologia, servindo como 

recursos didáticos. 

 Para tanto, elaboramos um cronograma semanal para as coordenações, respeitando as normas vigentes da SEDF. 

            ●Durante a semana, no horário de coordenação, o professor utiliza três horas diárias de sua coordenação para planejamento direcionado 

as atividades de sala de aula e que pode ser executado fora do espaço escolar de acordo com a Portaria nº 561 de 27 de Dezembro de 2017 que 

dispõe sobre os critérios referentes à atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal nas atividades de 

docência e na orientação educacional, sobre a organização e atuação dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público, inclusive dos 

readaptados, e do Analista de Gestão Educacional - Psicologia, da Carreira Assistência à Educação, no Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e unidades parceiras e sobre a organização dos 

atendimentos ofertados. 

   ●. Para que o trabalho ocorra de forma mais sistematizada foram elaboradas anteriormente algumas metas e que continuarão a serem 

realizadas no decorrer do ano de 2018: 

Meta 01: Por meio do planejamento mensal geral estabelece-se as metas do mês baseado nas datas comemorativas. 

Meta 02: Planejar, semanalmente, as habilidades sugeridas para o mês, adaptando-as ao Currículo em Movimento das Séries Iniciais e da 

Educação Infantil; 

Meta 03: Fomentar atividades que envolvam a família dos alunos e a comunidade. 

Meta 04: Promover a independência ao aluno, oferecendo condições de aprendizado na prática. 

Meta 05: Oportunizar ao corpo docente atualizações de conhecimento técnico científico, através de palestras inserindo-as nas 

coordenações, como meio de renovação de didáticas e práticas pedagógicas. 

Meta 06: Promover encontros por modalidades no intuito de trocas de experiências, para renovar as aplicações e planejamentos 

individuais. 



Meta07: Retomar os Conselhos de Classe como meio de integração entre os professores e toda a comunidade escolar.  

Meta08: Criar instrumentos de registros como forma de continuidade no trabalho e observações importantes do desenvolvimento do aluno 

para enriquecer e tornar os relatórios meio de arquivo funcional do aluno. 

Para que possamos colocar em prática os projetos elaborados necessitamos também de uma gama de recursos para pesquisas, como 

material impresso, jogos, brinquedos, equipamentos eletrônicos, que sem dúvida facilitam e enriquecem o aprendizado de nossos alunos. Para 

isso atualmente dispomos para os coordenadores e professores de material para uso de consumo; material para pesquisa, como 2 (dois) 

computadores com internet; livros; CDs e DVDs; jogos e brinquedos pedagógicos.  O Centro de Ensino Especial também dispõe de uma televisão 

em equipamento móvel e uma instalada fixa, um aparelho de DVD, um Datashow, aparelhos de som pequenos com MP3 e um laboratório para os 

alunos com computadores recebidos no ano passado. 

11.1. FUNÇÃO ÉTICA 

A organização pedagógica adotada por esta Instituição Educacional, em concordância com o que rege a Educação Especial, definiu como 

princípios fundamentais: 

 Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 Os princípios dos Direitos e Deveres de cidadania, do exercício da criatividade do respeito à ordem democrática e do respeito à 

dignidade da pessoa humana; 

Baseando-se nesses princípios já citados, foram elencados os seguintes valores a serem observados e trabalhados por toda nossa comunidade 

escolar: 

 ●Consciência dos papéis de cada segmento; 

           ● Visão de uma Escola especializada, cidadã, autônoma e participativa; 

           ●Compreensão e respeito por cada aluno na sua totalidade; 

           ●Compromisso com a ética e com as relações interpessoais; 
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●Respeito e conservação do espaço físico, como fator indispensável para um ambiente acolhedor e facilitador do processo educacional; 

●Concepção da família como parceira imprescindível na ação pedagógica. 

 Para melhor organização e funcionamento dessa unidade de ensino serão seguidas as orientações previstas no Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, tais como: regime disciplinar, frequência de alunos, deveres e direitos do 

corpo docente e discente, atribuições de cada funcionário dessa instituição. 

  11.2. VALORES ESTÉTICOS 

              Esses princípios complementam os anteriores, valorizando as práticas já existentes e ao mesmo tempo partindo para novas abordagens. 

Para isso definimos como princípios fundamentais os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais. 

            Com a intenção de que esses princípios estimulem à criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas manifestações artísticas e 

culturais em nossos alunos, a escola tem como projeto piloto a contação de histórias, onde desta forma estimulando suas capacidades 

linguísticas, de aprendizagem, criatividade e habilidades sociais. Ensina os alunos a escutarem, desenvolvendo a concentração e a compreensão 

de leitura e do mundo. 

  Costumamos também utilizar os espaços de culminâncias quinzenais onde os alunos participam de apresentações teatrais, danças, etc... 

Como forma de incrementar os conteúdos e estímulos utilizados para seu desenvolvimento global, tornando seu aprendizado mais rico prazeroso.   

 Também abrimos espaço todos os anos para que outras escolas desta cidade estejam desenvolvendo projetos nessa Instituição 

Educacional com o intuito de socializarmos nossos alunos com outros alunos de diversas idades. Uma escola com a qual temos essa parceria é a 

Escola La Salle, que fica localizada próxima a nossa escola e que realiza visitas programadas nas quais trazem oficinas de artes com música, 

dança, artes plásticas e cênicas, jogos e brincadeiras, onde são reunidos todos os alunos do turno em grupos com as atividades sendo realizadas 

de maneira bem dinâmicas. Recebemos também visitas de grupos com projetos de teatro de várias áreas do Distrito Federal, com diversos temas 

que, se adequados aos nossos alunos, são agendados e apresentam-se em nossa escola. 



   Pensamos que envolver os alunos no contexto social é um bom exercício para a socialização e inserção ao meio. Consiste na 

oportunidade, em nosso caso, muitos alunos não são levados por seus familiares a praticamente lugar algum, pois as dificuldades são grandes, 

que o aluno tem de sair do ambiente escoar, tendo a possibilidade de conhecer novos lugares e favorecendo que estes sejam inseridos em 

situações diferentes e que a sociedade comece a tolerar, ao menos as diferenças. 

Outra forma encontrada para que essas manifestações artísticas possam fazer parte do cotidiano de nossos alunos são os passeios que 

realizamos durante o ano letivo a clubes, ao zoológico e ao cinema.  

 

12. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

12.1. Aspectos Físicos da Escola 

 O Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho constitui-se em 1.817 m2 de área construída, organizada e dividida da seguinte maneira: 

●01 cantina com refeitório; 

●01 depósito para a merenda; 

●01 depósito para material de limpeza; 

●01 sala para Direção; 

●01 sala para Secretaria/Assistência Administrativa; 

●01 sala para professores; 

●01 sala para Coordenação Pedagógica; 

●01 sala para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

●14 salas de aula; 
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●01 ludoteca; 

●01 laboratório de informática; 

●05 banheiros para alunos(3 inutilizados ou destinados a outra função) 

●02 sanitários para professores; 

●01 sala para servidores com área de serviço;  

Como foi dito no histórico deste projeto, o CEE não foi construído para este fim, mas para ser uma escola classe. Portanto, encontramos 

várias situações de inadequação para nossa clientela, como: 

●Banheiros distantes das salas de aula; 

●Quantidade de salas insuficiente para atender a demanda; 

●Mobiliários inadequados; 

●Sala de professores pequena; 

●Necessidade de uma Sala de Reuniões e Auditório; 

●Piso inadequado; 

12.2. Recursos Humanos 

Para desenvolvermos e acompanharmos as atividades administrativo-acadêmicas, contamos com a seguinte equipe: 

 Direção: 01 diretor, 01 vice-diretor, 01 supervisora pedagógica, 01 supervisora administrativa, 01 secretário escolar e 03 readaptados 

(realizando apoio administrativo) 

 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem: 01 pedagoga e 02 psicólogas (uma com o regime de vinte horas semanais e outra 

coma carga de vinte mais vinte horas semanais). 



 Especialista em educação: 01 orientadora educacional; 

   Corpo Docente: 04 coordenadoras, 4 professores de Educação Física, 53 professores regentes, 01 professora na ludoteca (readaptada). 

 Auxiliares: 04 monitores, 08 Educadores Sociais Voluntários, 04 vigias, 04 agentes de portaria, (02 agente de conservação limpeza com 

restrição de atividades, exercendo esta função), 03 merendeiros e 06 agentes de conservação de limpeza;  

12.3. Associação de Pais e Mestres - APM 

           A Associação de Pais e Mestres – APM do Centro de Ensino Especial tem como objetivo específico apoiar a instituição educacional em 

sua gestão pedagógica, administrativa e financeira, sem caráter lucrativo. O funcionamento dessa unidade deve estar de acordo com as normas 

legais vigentes e estabelecidas em estatuto próprio ou em seu Regimento. 

  É uma de suas finalidades gerir recursos financeiros oriundos do poder público (PDDE, PDAF) ou da comunidade escolar (contribuição de 

sócios). Cabe à instituição educacional proporcionar condições para a organização e o funcionamento da unidade executora (APM), que é 

supervisionada e/ou fiscalizada por órgão competente. 

12.4. Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, composto por representantes das comunidades escolar e local (diretor e representantes de 

professores, dos funcionários administrativos, dos pais ou responsáveis, dos estudantes e de membros das comunidades local, se for o caso), 

que tem por atribuição deliberar sobre questões pedagógicas, administrativas e financeiras, no âmbito escolar. Compete-lhe a tarefa de analisar 

as ações a serem utilizados para o cumprimento das finalidades da escola.  

O Conselho representa a comunidade escolar e local, atuando em conjunto e definindo caminhos para deliberações sobre os assuntos de 

sua responsabilidade. Torna-se um espaço privilegiado de discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando 

a participação social e promovendo a cultura da gestão democrática. 

O Conselho Escolar é composto dos seguintes membros: 

●05 representantes de pais; 

●02 representantes de professores; 



27 
 

●02 representantes da carreira Assistência à Educação; 

●O Diretor da Escola (membro nato).  

12.4.1. COLEGIADO DO CONSELHO ESCOLAR 

Juraci Ribeiro da Cunha Filho (membro nato – Diretor) 

Gerônimo Bonifácio Ferreira (Presidente) 

Eliane Betker Mariano de Oliveira ( SEG.profª) 

Maria Eleusa de Castro Hessen (SEG. Profª -SUPL.) 

 13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 O Currículo enquanto instrumento da cidadania democrática é aquele que contempla conteúdos e estratégias de aprendizagem que 

capacitam o ser humano para realização de atividades da vida em sociedade. 

O Currículo utilizado deve ser o Currículo em Movimento da Educação Básica – séries iniciais e Educação Infantil, em conjunto com o 

Currículo funcional, flexibilizados e adaptados, acrescidos de uma complementação específica de acordo com as necessidades do alunado. 

 A fim de minimizar os impactos do perfil fechado do currículo, apresenta-se como alternativa legal e viável, a utilização de adequações 

curriculares ou ainda de um currículo funcional condizente com a necessidade do estudante. O Currículo Funcional vem complementar as 

habilidades e competências, visando à integração do aluno deficiente e TGD no meio social em que está inserido, mediante a adequação de sua 

habilidade funcional às necessidades do ambiente natural nos quais convive: escola, comunidade, família e trabalho. 

          Nesta instituição educacional os alunos são agrupados por faixas etárias e modalidades educacionais objetivando não uma 

homogeneidade no ensino, e sim que se respeite cada aluno, as suas especificidades e capacidades. A estruturação das turmas segue os 

critérios de quantidade de alunos por professor determinadas pela estratégia de matrículas que se reedita a cada ano. Este agrupamento inicia-se 

ao final do ano, orientado pelo conselho de classe final, sugestão dos professores, sob a coordenação da EEAA, secretaria e direção. 



13.1. Modalidades Atendidas: 

13.1.1. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

Atualmente temos apenas 02 (duas) turmas de DI para atendimento em classe nessa escola, os demais alunos dessa categoria de 

atendimento encontram-se inseridos em turmas com outras modalidades educacionais: TGD, DMU e Oficina Pedagógica. 

13.1.2. Características do Atendimento 

O aluno com deficiência intelectual tem suas funções cognitivas comprometidas. Pode apresentar dificuldades em seu desenvolvimento e 

no seu comportamento, principalmente no aspecto da adequação ao contexto a que pertence, mas igualmente nas esferas da comunicação, do 

cuidado consigo mesmo, dos talentos sociais, da interação familiar, da saúde, da segurança, do desempenho acadêmico, do lazer e do campo 

profissional. 

Visando amenizar dificuldades encontradas, seguem-se as mesmas orientações dos currículos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, porém, utilizando metodologias alternativas com atendimento diferenciado, respeitando as limitações do aluno. O Atendimento 

Educacional Especializado para tais alunos deve, portanto, privilegiar o desenvolvimento e a superação de seus limites intelectuais. 

13.1.3. Objetivo Geral 

Propiciar condições para que o aluno com deficiência intelectual possa construir estruturas mentais superiores, tornando-se agente capaz de 

produzir significado/conhecimento. 

13.1.4. Objetivos Específicos 

●. Realçar o inter-relacionamento entre as pessoas, promovendo a compreensão e expressão das informações; 

●. Desenvolver competências relacionadas a valores morais, a autocuidados, cuidados nos ambiente doméstico e crescimento 

sociocultural. 

●. Desenvolver competências que enfatizem o uso de recursos públicos de transporte, assistência a saúde, preparação para o trabalho. 

●. Ampliar as relações interpessoais; 
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●. Adequar habilidades acadêmicas, utilizando-se da capacidade intelectual na resolução e aplicação de conhecimentos; 

●. Desenvolver competências que o habilitem a desfrutar do lazer coletivo e individual. 

13.1.5. Ações 

●Realização de atividades lúdicas que favoreçam a utilização da linguagem oral; 

●Desenvolvimento de atividades que propiciem a independência pessoal, no que diz respeito à higiene, a alimentação e a adequação 

comportamental; 

●Diversificação de atividades que proporcionem a adaptação social, a aquisição de valores e cumprimento de regras; 

●Cumprimento rigoroso da rotina em sala, favorecendo a aquisição dos conceitos relacionados à leitura, escrita e conceitos matemáticos 

que poderão ser contextualizados; 

●Realização de atividades que desenvolvam a capacidade intelectual, que garantam uma vida mais independente; 

●Incentivo a participação em eventos sociais, em datas comemorativas e em atividades extraclasse. 

13.2. TRANTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO:  

A conceituação do TGD do ponto de vista clínico está disponível em dois documentos internacionais. Uma das definições é proposta pela 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à saúde, conhecida como CID -10, que diz: 

 Grupo de transtornos caracterizados por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidades de comunicação e por 

um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Essas anomalias qualitativas constituem características 

globais do funcionamento do sujeito em todas as ocasiões... (p. 367) 

  Numa linguagem mais acessível, a outra definição aparece no DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais):  

Os transtornos globais do desenvolvimento caracterizam-se por um comprometimento grave e global em diversas áreas do 

desenvolvimento: habilidade de comunicação ou presença de estereotipias de comportamento, interesses e atividades. Os prejuízos 



qualitativos que definem essas condições representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental 

do indivíduo... (p.98) 

 A Lei nº 12.764 de 27 de Dezembro de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, essa deficiência significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao 

seu nível de desenvolvimento e padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por 

comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

13.2.1. Características do Atendimento 

No atendimento aos alunos TGD no Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, a equipe de professoras trabalha na perspectiva de 

mudanças de comportamento, tendo como suporte teórico o, ABA - Analise do Comportamento Aplicado e o método TEACCH (Tratamento e 

Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação). O ponto de partida desses métodos é a teoria comportamental, 

que privilegia em termos pedagógicos a observação dos autistas a partir de seus comportamentos inadequados e a modificação destes, 

buscando aquisições sociais, funcionais e acadêmicas. É típico destes métodos, o uso de: a) estímulos sensoriais e globais para produzir 

comunicação; b) enfoca a comunicação alternativa do aluno; c) trabalho individualizado; d) parte de uma rotina diária e de uma estruturação do 

ambiente físico; e) estímulos a partir de caixas multissensoriais. 

  Com vistas a um acompanhamento do desenvolvimento do aluno TGD utiliza-se a Tabela de Desenvolvimento PORTAGE (Segue Anexo 

1). Os alunos que no decorrer do ano letivo apresentarem condições de alfabetização serão devidamente orientados e avaliados para a 

possibilidade de inclusão em turma regular ou em classe especial. 

13.2.2. Objetivo Geral 

[M1] Comentário: Anexo 
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Desenvolver um currículo adaptado e funcional centrado na necessidade real e global do aluno (socialização, linguagem, cuidado próprio, 

cognitivo e motor), objetivando sempre a inclusão. Envolvendo nesse processo toda a comunidade escolar: alunos, pais, professores, 

funcionários, etc.  

13.2.3. Objetivos Específicos 

●. Buscar orientação e capacitação para professores. 

●. Desenvolver hábitos diários, estimulando uma maior independência nas AVAs (Atividades da vida diária) 

●. Modificar comportamentos inadequados e favorecer a aquisição de competências e habilidades. 

●. Desenvolver os diversos aspectos relativos à socialização, estabelecendo sempre que necessário os limites e regras sociais presentes 

em nossa sociedade.  

●. Adaptar conteúdo da grade curricular, integrando projetos tais como: Projeto de Educação Ambiental, Projeto de Musicalização e 

atendimento Interdisciplinar: Arte, Educação Física (solo e meio aquático), Laboratório de Informática, Biblioteca/Ludoteca. 

●. Desenvolver atividades de observação, concentração e visualização, partindo da rotina diária, das AVAS, passeios pedagógicos e 

culturais. 

●. Facilitar o desenvolvimento psicomotor dos alunos por meio de atividades de educação física, tanto no solo como no meio aquático. 

13.2.4. Ações 

●Passeios estruturados em lugares/espaços onde o aluno vivencie situações do cotidiano, tais como: comércios, bancos, hospitais, clubes, 

parques, lojas, cinema, teatro, espaços institucionais utilizando-se também das dependências da escola e adjacências; 

● Depois de atividades, refeições, uso do banheiro e brincadeiras, reforçar noções e práticas de higiene. 

● Atividades individuais e coletivas, com brincadeiras e contação de histórias, materiais pedagógicos diversificados (ludoteca e oficinas), 

caixa multissensorial. Sempre que possível partindo do material concreto. 



●. Nas datas comemorativas e festividades em geral relacionar o momento com a vida e a situação concreta dos alunos TGD. 

● Dar continuidade ao processo de diálogo entre pais, professoras, equipe pedagógica e outros profissionais envolvidos. 

Sugestões para estruturação dos atendimentos: 

 Criação de um espaço adaptado para estimulação multissensorial com estrutura de atendimento interdisciplinar.    

 Sala de Atendimento Funcional /Ocupacional: para desenvolvimento de AVA’s, visando autonomia nas atividades diária (higienização, 

organização e limpeza da casa, cuidados pessoais, entre outros). 

13.3. DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA  

13.3.1. Caracterização do Atendimento 

Atendemos o quantitativo de 15 (quinze) turmas.  A deficiência múltipla é definida como o conjunto de duas ou mais deficiências 

associadas de ordem física, sensorial, intelectual, emocional ou de comportamento social. No entanto, não é somente o somatório dessas 

alterações que caracterizam a múltipla deficiência, mas também, sem o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais de comunicação, 

interação social e de aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessas pessoas.  

Esta modalidade tem como foco o desenvolvimento das habilidades, visando adquirir uma comunicação com o aluno e entendendo que 

este , com técnicas e métodos específicos e intencionais, podem  apresentar respostas compreensivas para se iniciar um trabalho relacionado ao 

currículo funcional que tem como base as atividades da vida autônoma e social (AVA’s). 

É pertinente para a qualidade de vida do aluno, que se crie um ambiente que possibilite sua participação de forma prazerosa e 

interdisciplinar, valorizando, sobretudo as interações sociais e culturais. Nesse aspecto são possibilitadas as seguintes atividades: entradas e 

passeios pedagógicos, visita a pontos turísticos e eventos culturais, intercâmbio com outras escolas e segmentos da sociedade, entre outros. 

De acordo com as orientações da SEE/DF o atendimento é norteado pelos currículos funcional e adaptado, respeitando as características 

individuais dos alunos, buscando proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

13.3.2. Objetivo Geral 
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Desenvolver estratégias para que o aluno com Deficiência Múltipla (DMu) amplie repertório de comunicação, socialização, afetividade e 

funcionalidade para melhor interação na família e a sociedade. 

13.3.3. Objetivos Específicos 

●. Desenvolver comportamentos adequados em diferentes contextos sociais; 

●. Proporcionar maior independência e autonomia, visando melhor qualidade de vida; 

●. Proporcionar atividades prazerosas como lazer, arte, música, jogos e atividades esportivas; 

●. Atender as necessidades dos alunos utilizando recursos tecnológicos adaptados, e recursos didático-pedagógicos específicos 

favorecendo a construção do conhecimento; 

13.3.4. Ações 

●Estimulação motora, visual, auditiva, sensorial, tátil; 

●Participação em atividades sociais, em eventos escolares e extraescolares; 

●Treinamentos para aquisição de autonomia nas AVAS; 

●Participação em atividades extracurriculares (educação física, ludoteca, informática, natação, educação ambiental, artes cênicas e 

plásticas); 

●Desenvolvimento de atividades pedagógicas de forma lúdica e prazerosa, através de jogos, brincadeiras, músicas, histórias, etc. 

●Atividades frequentes com os alunos na piscina. 

 Buscar voluntários na área de Educação Artística (componente Música) para trabalhar junto aos alunos. 

 



14. PROGRAMAS E ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES 

O atendimento educacional especializado é ofertado no CEES por meio de programas. A indicação de atendimento, quantidade e o tempo 

de permanência em cada programa são estabelecidos pela equipe pedagógica de cada centro. 

Essa indicação basear-se-á em avaliação funcional com fins pedagógicos e de identificação das necessidades educacionais especiais de 

acordo com a análise de resultados evidenciados a partir do registro do Plano Pedagógico Individual desenvolvido com o estudante e dos 

instrumentos de avaliação pedagógica e funcional utilizados pelos profissionais envolvidos.  

A avaliação será realizada por profissionais do Programa Integração Escola- Família e Comunidade, composto pela Equipe Especializada 

de Apoio à Aprendizagem e pela equipe da Orientação Educacional, com a participação do professor regente responsável pelo estudante 

          No Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, dispomos dos seguintes programas de atendimento especializado: 

14.1. Equipe de Apoio- EEAA - SOE 

Entende-se por Equipe de Apoio a integração dos dois serviços aos estudantes desta unidade escolar: Serviço de Orientação Educacional 

e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, que atuarão de forma integrada e fundamentas do teórico-metodologicamente na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico – Cultural. 

14.2. Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

14.2.1. Caracterização do Atendimento 

 O serviço de Orientação Educacional é exercido por um professor licenciado em Pedagogia e habilitado em orientação educacional. 

 A formulação das orientações pedagógicas do orientador educacional está embasada na legislação vigente, visando assim, garantir que as 

ações os trabalhos sejam corretamente exercidos. O decreto nº 72.826 de 26 de setembro de 1973 e a Lei nº 5.564, de 21 de dezembro de 1968 

prevê sobre o exercício da profissão de orientador educacional: 

 A orientação educacional atua integrada ao trabalho pedagógico da escola em articulação com a EEAA e comunidade escolar, na 

identificação, prevenção, mediação e superação de conflitos, contribuindo para o desenvolvimento global dos alunos no aprender/fazer, a 
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conviver e a ser.  Tendo como pressupostos o respeito às pluralidades, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à democracia da 

participação e à valorização do aluno.  

 A função principal da orientação educacional é promover um ambiente facilitador da permanência do aluno na escola, prevenindo 

situações de desinteresse, constrangimento, de insucesso e da evasão escolar. Assim, em face de abrangência e complexidade das ações, a 

interação efetiva com a comunidade é a base de seu trabalho.  

 Uma prática avaliativa baseada nestas ações requer reflexão constante sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento do aluno e 

possíveis soluções. 

14.2.2. Objetivo Geral 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno atuando junto aos familiares e professores por meio de projetos específicos, ampliando 

suas possibilidades de interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo. 

14.2.3. Objetivos Específicos 

●. Acompanhar e orientar os alunos e os pais integrando-os aos trabalhos pedagógicos da escola; 

          ●. Mediar com os alunos e familiares, situações preventivas que favoreçam o crescimento pessoal e melhoria da qualidade de vida de 

ambos. 

          ●Participar da elaboração e operacionalização da proposta pedagógica dessa instituição educacional, e apoiar os professores e gestores 

em suas ações pedagógicas; 

 ●. Sensibilizar a comunidade escolar para o fortalecimento do elo com a instituição educacional. 

 ●. Sugerir ações preventivas aos familiares e responsáveis em consonância com a EEAA. 

14.2.4. Ações 

●. Acompanhar os alunos, seja individual ou coletivamente, buscando dinamizar temas ou atividades que atendam suas necessidades; 



●. Conhecer, apoiar e subsidiar os conselhos escolares como: conselho escolar, associação de pais e mestres e outros; 

●. Realizar ações integradas com a equipe escolar, especialmente com os professores no desenvolvimento de projetos educativos 

preventivos e interventivos; 

●. Interagir com a família e a comunidade, buscando sua maior participação e envolvimento, bem como a identificação das dificuldades que 

as mesmas enfrentam em relação à escola e ao processo ensino-aprendizagem; 

●. Proporcionar reflexões com a comunidade escolar sobre a prática pedagógica, por meio de discussões quanto ao sistema de avaliação, 

questões de evasão, normas disciplinares e outros. 

●. Realizar projetos que visem influenciar na melhoria do ensino aprendizagem. 

●. Auxiliar na preparação e sensibilização da comunidade escolar para a educação inclusiva e da educação para a diversidade, com ações 

integradas às demais instâncias pedagógicas da instituição educacional.  

●. Identificar, junto com a equipe especializada de apoio à aprendizagem, as causas que impedem o avanço do aluno no ensino-

aprendizagem e criar estratégias de trabalho, com vistas a encaminhamentos e a superação das dificuldades detectadas; 

●. Participar e apoiar as coordenações pedagógicas semanais do corpo docente; 

●. Participar semanalmente das coordenações pedagógicas de orientadores educacionais subsidiadas pela Diretoria Regional de Ensino. 

14.3. Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA): 

14.3.1 Operacionalização Sobre Às Práticas Pedagógicas do CEE 01 (EEAA): 

 

É comum encontrar pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista que já alcançaram a idade adulta sem, no entanto, serem 

capazes de realizar tarefas mínimas relacionadas aos autocuidados ou autoproteção, por exemplo. Os pais encontram-se em um impasse: de um 

lado, temem por seus filhos, na medida em que não os consideram capazes de executar nenhuma tarefa de maneira independente, passando, 

então, a tomar as iniciativas realizando todas as coisas por eles. Tal concepção fica expressa em declarações como ‘’...preciso sempre segurá-lo 
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na rua, porque ele não compreende o perigo que os carros representam’’ (sic) ou ‘’. Não, ele não coloca água no copo sozinho...ele derrama 

tudo...’’ (sic). De outro lado, sentem necessidade de ter filhos mais autônomos: ‘’Eu gostaria que ele pelo menos fosse ao banheiro sozinho...’’ 

(sic) ou ‘’ Não vou viver para sempre, me preocupa o futuro de meu filho...’’(sic).  

A escola, por sua vez, encontra-se num impasse semelhante, porque se por um lado procura encontrar tarefas que sejam adequadas às 

idades de seus estudantes, na maioria das vezes, centra-se em atividades acadêmicas, tarefas que, muitas vezes, estão completamente 

distantes da realidade vivida pelos alunos e que, portanto, tornam as aulas enfadonhas fazendo com que a frequência de comportamentos 

inadequados aumente. 

A partir desta visão, o Serviço Especializado de apoio à aprendizagem deste estabelecimento de ensino percebeu a necessidade de 

organizar este documento, com reflexões acerca da prática pedagógica, com vistas a padronizar o trabalho. Foi utilizada como base a apostila do 

Centro de Ensino Especial de Planaltina/DF, além de outros referenciais. 

 

  



Currículo funcional 

O termo funcional refere-se à maneira como os objetivos educacionais são escolhidos para o estudante, enfatizando-se que aquilo que ele 

vai aprender tenha utilidade para sua vida no momento atual ou em médio prazo.  

A proposta de currículo funcional em Educação Especial fundamenta-se na Abordagem Ecológica que se estrutura a partir do contexto 

comunitário participativo, culturalmente adaptado e apoiado no conhecimento do estudante, de seu meio e das relações recíprocas entre os 

mesmos. Engloba valores pessoais, familiares e da comunidade a que pertence, bem como o ambiente físico, social, geográfico e histórico.  

As estratégias e procedimentos de ensino desta abordagem devem propiciar a participação do aluno em todas as etapas do trabalho, 

considerando o seu potencial em todas as suas dimensões, prevendo constantes adaptações em relação às suas especificidades. Exige um 

minucioso conhecimento da realidade do discente e flexibilidade por parte da escola em proporcionar oportunidades e atividades dinâmicas e 

significativas. A exemplo, podemos citar a ficha de entrevista com os pais e responsáveis que deve ser atualizada anualmente. 

Embasado nas propostas de um currículo que atenderia de maneira mais eficaz às necessidades educacionais especiais do aluno com 

deficiência e autismo, destacamos o Currículo Funcional Natural proposto por Judith Leblac e aplicado no Centro Ann Sullivan no Rio de Janeiro. 

O currículo funcional procura, da melhor maneira possível, selecionar procedimentos de ensino compatíveis com as capacidades 

de alunos severamente prejudicados, objetivando torná-los independentes e produtivos, baseado primordialmente na investigação das 

variáveis que influenciam na aprendizagem. 

De maneira geral, a proposta do Curriculo Funcional está na funcionalidade das habilidades a serem adquiridas e manutenção destas por 

meio de contingências naturais de aprendizagem. Além disso, abrange todos os contextos nos quais os alunos convivem: escola, comunidade, 

família e trabalho. É compreendido como um caminho que se apoia no repertório de entrada do aluno, no conhecimento de seu meio e nas 

relações recíprocas entre eles. Relações essas que, desde muito cedo, são consideradas e estudadas como aprendizagens. 

Habilidades como, por exemplo, identificar cores, a princípio não nos parece funcionais, uma vez que na vida dificilmente vamos dizer 

‘’Aquele pote azul tem açúcar’’. Diríamos tão somente: ‘’Aquele pote tem açúcar’’. Uma habilidade como esta, entretanto, pode tornar-se 

necessária à vida do aluno, pode passar a ter uma função para ele. Se este aluno vai trabalhar numa loja de roupas e passa a ter como tarefa 

organizar as roupas por cores ou distribuí-las aos departamentos, conforme as cores lhe sejam solicitadas, nesse momento identificar cores 
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passa a ser funcional para esse aluno. É hora de ensiná-lo. Um ponto importante é que quando algo tem sentido para nós, quando temos 

necessidade de aprendê-lo para logo o colocarmos em prática, aprendemos com mais facilidade. Não é diferente para nossos alunos. Quando 

falamos em habilidades que tenham utilidade para a vida, pode-se fazer a equivocada interpretação de que falamos tão somente de atividades de 

vida diária (AVDs), como tomar banho, fazer higiene após o uso do vaso sanitário, escovar dentes, comer adequadamente, etc. Contudo, a 

proposta trazida pelo Currículo Funcional Natural é muito mais ampla. Trata-se de toda e qualquer habilidade que uma pessoa necessitará para 

ter êxito na vida, estar melhor adaptada e ser mais aceitável em seu meio. Nesta perspectiva, as habilidades que comporão o currículo são 

irrestritas. 

Alguns aspectos que podem ser considerados no Currículo Funcional: 

 Programa individual; 

 Desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de vida; 

 Adequação à idade cronológica; 

 Prioridade ao ambiente natural do aluno para a realização das atividades; 

 Participação efetiva de pais no processo educacional, já que são eles quem melhor conhecem o aluno e poderiam identificar com 

maior precisão, quais as habilidades que necessariamente deveriam ser adquiridas; 

 Interação com outros alunos não deficientes, uma vez que são os colegas que proporcionam a entrada dos jovens nas experiências 

normais de vida em seu grupo de idade; 

O Currículo Funcional é um instrumento que viabiliza a integração do aluno com necessidade educacional especial no meio social em que 

está inserido, mediante a adequação de sua habilidade funcional às necessidades do ambiente natural. Tem por objetivo o desenvolvimento de 

habilidades básicas, que proporcione ao aluno praticar uma multiplicidade de ações que lhe possibilite lidar com situações cotidianas com maior 

autonomia. 

 (...) A sistemática de definição da Proposta do Currículo Funcional deverá obedecer à seguinte ordem: 

 Aplicação da ficha de entrevista com os pais ou responsáveis; 



 Elaboração do planejamento individual, conforme os interesses, necessidades e potencialidades do aluno, com vistas ao alcance 

das competências e habilidades a serem trabalhadas para o seu desenvolvimento global; 

 Registro contínuo das atividades desenvolvidas para consolidação do Portfólio de avaliação individual do educando; 

 Avaliação processual e contínua com vistas à adequação e/ou reorientação das estratégias pedagógicas; 

 Aplicação da Escala Portage; 

 Estudos de casos, conselhos de classes, assessoria pedagógica com o Serviço Especializado de apoio à aprendizagem; 

 Reavaliação do aluno ao final de cada semestre ou quando for necessária a adequação do atendimento educacional com a 

participação da Equipe de apoio pedagógico. 

 

Quando tratamos de Currículo Funcional, tanto em seu desenvolvimento quanto em sua construção, algumas considerações devem ser 

analisadas em relação às habilidades a serem trabalhadas: 

Elas são funcionais: 

As habilidades ensinadas podem ser generalizadas ou transferidas para outras situações? 

As habilidades são requeridas no ambiente no qual a pessoa vive agora e no futuro? 

As habilidades permitirão que a pessoa viva uma vida mais independente? 

Outras pessoas que não são deficientes aprendem estas habilidades? 

As habilidades ensinadas ajudarão à pessoa a estar inclusa na comunidade? 

Envolver a família e os professores em parceria para o desenvolvimento da pessoa; 

Refletir sobre estratégias que serão utilizadas; 

Adaptar as necessidades do aluno e a do grupo; 

Incorporar e integrar maior área de desenvolvimento; 
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Antecipar mudanças e aprendizagens; 

Apoiar o aluno durante a sua experiência educacional com estratégias que promovam sucesso para ele. 

Concluindo... 

 O currículo é centrado nas necessidades atuais e futuras do aluno; 

 As potencialidades e necessidades são avaliadas a partir da análise comparativa entre habilidades listadas no processo de 

execução das tarefas e o desempenho do aluno nessas habilidades; 

 As adequações são realizadas a fim de promover e aumentar a participação do aluno nas atividades; 

 As instruções, atividades e recursos pedagógicos devem estar de acordo com a idade cronológica do aluno; 

 A característica principal é a ação pedagógica centrada em atividades significativas funcionais. 

 

Competências e habilidades funcionais adaptativas 

 

Muito se tem falado sobre competência na escola. Sempre que dizemos o que um aluno deve aprender e o que ele deve fazer com o que 

aprendeu, estamos nos referindo a uma competência. Poderíamos dizer que uma competência permite mobilizar conhecimentos a fim de se 

enfrentar uma determinada situação. Destacando o termo mobilizar, a competência é a capacidade de lançar mão dos mais variados recursos de 

forma criativa e inovadora, no momento necessário. Trabalhar enfocando as competências significa mudança no foco do ensino. Ao invés da 

memorização de conceitos e conteúdo, o aluno irá exercitar suas habilidades, que o levarão à aquisição de novas competências. 

Para sermos competentes, precisamos dominar conhecimentos, mobilizá-los e aplicá-los de modo pertinente à situação. Se quisermos 

desenvolver competências em nossos alunos é preciso que eles aprendam para que serve o conhecimento, quando e como aplicá-lo. Isso é 

competência. 

Em geral, as habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as competências. Assim, a competência estaria constituída por 

várias habilidades. Uma habilidade, num determinado contexto, pode ser uma competência, por exemplo: a competência de resolução de 

problemas envolve diferentes habilidades – entre elas a de buscar e processar informação, como leitura de gráficos, células e etc. 



Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, sintetizar, julgar, correlacionar e 

manipular são exemplos de habilidades.  

São consideradas habilidades funcionais as que ocorrem frequentemente em ambientes naturais, como em casa, na escola, no lazer, nas 

atividades ocupacionais e na comunidade. São desenvolvidas a partir de experiências reais e envolvem a cooperação aluno e professor no 

planejamento de atividades que favorecem uma aprendizagem significativa. 

Para a definição das atividades o professor deve refletir se as habilidades planejadas são funcionais:  

 O que o aluno vai realizar com esta habilidade? 

 A habilidade é útil para o seu cotidiano e será utilizada no ambiente em que vive? 

 Os colegas da classe também desenvolvem esta habilidade? 

 Realiza sozinho ou necessita de apoio? 

 Que tipo de programa deverá ser estabelecido para melhor aproveitamento do seu tempo na escola? 

 As habilidades favorecem uma aprendizagem significativa para a sua experiência real? 

 

Planejamento da atividade funcional 

 

Para o planejamento das atividades funcionais devem ser observados os seguintes conceitos: 

Estrutura: quem é o aluno? 

Atividade: o que o aluno sabe fazer? 

Participação: para que serve o que o aluno sabe fazer? 

Em se tratando das habilidades para os alunos com deficiência, é importante conhecer o seu significado no comportamento prático: 
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Comunicação – diz respeito às habilidades para compreender e expressar informações por meio de palavras faladas ou escritas, 

linguagem gestual, digital e os sinais, toque, gestos, expressões corporais e para compreender as emoções e as mensagens das outras pessoas; 

Autocuidado – refere-se às habilidades que assegurem a higiene pessoal, alimentação, vestuário, uso do sanitário, evitar perigos, seguir 

as leis de trânsito, cuidar da saúde e segurança; 

Vida familiar – diz respeito às habilidades necessárias para uma adequada funcionalidade no lar, no cuidado com seus pertences, 

participação nos trabalhos domésticos e nas relações familiares; 

Vida social – diz respeito às trocas sociais na comunidade: relações com os vizinhos, colegas, controlar impulsos, resistir às frustrações, 

cooperar e respeitar limites; 

Autonomia – são as habilidades para fazer as escolhas, tomar iniciativa, cumprir planejamentos e tarefas, pedir ajuda, atender aos seus 

interesses, e etc; 

Funcionalidade acadêmica / habilidades conceituais – refere-se às habilidades relacionadas à aprendizagem dos conteúdos curriculares 

propostos pela escola que tem relação com a qualidade de vida da pessoa: como ler, escrever, calcular, obter conhecimentos científicos, sociais, 

relativos à sexualidade e outros, que permitem maior funcionalidade na vida, independentemente do nível escolar alcançado (diretrizes 

pedagógicas da SEDF 2009/2013); 

Lazer – são as habilidades para desenvolver interesse em participar das atividades de entretenimento individual e/ou coletivo, de acordo 

com a idade e ambiente cultural. Comportando-se adequadamente, compartilhando e cooperando na realização das atividades; 

Trabalho – refere-se às habilidades para realizar um trabalho em tempo parcial ou total. Comportando-se apropriadamente, iniciando, 

perseverando e concluindo as tarefas, tomando iniciativas, aceitando a hierarquia e as próprias limitações e dos demais, realizando as atividades 

de forma independente. 

 
 
 
 
 



Avaliação da funcionalidade da atividade planejada 

 

Para a avaliação da funcionalidade da atividade devem-se observar os seguintes itens: 

1. A atividade ocorrerá com que frequência? 

2. Ela aumenta a independência do aluno? 

3. Ela será útil em muitos locais? 

4. O estudante no desenvolvimento das habilidades e competências realizará a atividade sozinho ou necessitará de apoio? 

 
 

Sugestões de áreas do desenvolvimento a serem trabalhadas – os itens também podem ser observados e planejados a partir da 

Escala Portage 

 
1. Linguagem 
Objetivo: Explorar e ampliar o vocabulário do aluno e ajudá-lo a organizar seu pensamento. 
Estratégias: 
 Exercícios respiratórios; 
 Exercícios para os lábios; 
 Exercícios da mandíbula; 
 Exercicio da língua; 
 Sopro; 
 Emissão de fonema e grafema simples; 
 Emissão de palavras terminadas em fonemas e grafemas simples; 
 Nomear objetos familiares ao aluno; Ex: pente, escova, lápis, sapato, meia, sabonete, toalha, cadeira, etc. 
 Imitar palavras; 
 Nomear pessoas; 
 Nomear partes do corpo; 
 Nomear alimentos; 
 Nomear objetos. 
 
2. Atividade de vida autônoma 
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Objetivo: aquisição de hábitos de autosuficiência em relação à higiene pessoal, à saúde e a segurança e promover a integração do aluno no 
meio ambiente, favorecendo sua aceitação tanto no ambiente familiar como comunidade. 
Estratégias: 
 Lavar as mãos; 
 Usar o vaso sanitário; 
 Escovar os dentes após as refeições; 
 Usar guardanapo; 
 Usar o talher adequadamente; 
 Despir-se com ajuda; 
 Vestir-se com ajuda; 
 Tomar conhecimento dos objetos perigosos; 
 Ajudar na limpeza da sala; 
 Tomar banho (usar sabonete, shampoo, toalha); 
 Pentear cabelo; 
 Brincar em grupo; 
 Andar em fila; 
 Ajudar o colega; 
 Esperar sua vez; 
 Guardar o material; 
 Cumprimentar; 
 Responder a cumprimentos; 
  Dividir seus brinquedos; 
 Sentar-se adequadamente à mesa; 
 
3. Psicomotora 
Objetivo: fornecer à aquisição de habilidades motoras. As atividades motoras se relacionam em todos os aspectos, tanto no social, no brincar, 
como nas atividades diárias. 
Estratégias: 
 Piscar os olhos; abrir a boca; fazer bico; franzir sobrancelha; sorrir; beijar; virar a cabeça; 
 Rolar a bola; jogar a bola; 
 Movimentar carrinho; aproximar dois carrinhos; afastar dois carrinhos; 
 Ninar uma boneca; 
 Sacudir um chocalho; 
 Empilhar cubos; por um cubo menor em um cubo maior; 
 Bater num objeto (móbile) pendurado em frente da criança; 
 Bater na mesa com duas mãos (acompanhando uma música); bater palmas (acompanhando outra música); 
 Puxar um brinquedo de rodas; 



 Fazer um bichinho “pular”; 
 Acenar “tchau”; 
 Fazer sinal com dedo polegar para cima (positivo); fazer sinal com dedo polegar para baixo (negativo); 
 Movimentar a cabeça para frente e para trás (sim); movimentar o rosto para os lados (não); 
 Mandar beijo com a mão; 
 Fazer “vem cá” com as mãos; bater palma; 
 Colocar as mãos sobre os joelhos; 
 Bater uma das mãos no peito; bater as duas mãos no peito; 
 Bater os pés no chão; 
 Por a mão no nariz; 
 Tampar os olhos com as mãos; 
 Cruzar os braços; 
 Esfregar as mãos (lavando-as); esfregar os braços (banho); 
 Abrir e fechar objetos; desembrulhar objetos; 
 Pegar diferentes objetos dentro de diferentes lugares; 
 Por diferentes objetos de um lugar para o outro; 
 Abrir e fechar roscas; 
 Passar a mão na cabeça (pentear); 
 Apertar objetos (campainhas, interruptor de luz, etc.); 
 Virar objetos de ponta cabeça; 
 Levantar os braços alternadamente; levantar as pernas alternadamente; 
 Cruzar as pernas; 
 Rasgar papel; 
 Rabiscar com lápis (traços horizontais, verticais e círculos); 
 Levantar os dois braços para cima, paralelos (pegar objetos em uma prateleira); 
 Estender os braços lateralmente; 
 Esticar os braços para frente – horizontalmente ao chão (pegar um objeto à sua frente); 
 Identificar lados (direito/esquerdo); 
 Identificar objetos em relação a si (perto/ longe); 
 Identificar as direções (para frente/ trás; cima/ embaixo; lados: esquerdo/direito); 
 Jogos de encaixe; 
 
4. Funções Intelectuais 
Objetivo: Desenvolver o raciocínio do estudante tornando-o capaz de resolver situações de vida, associando idéias, se concentrando e 
formando conceitos. O estudante necessita de constantes exercícios para o desenvolvimento de sua atenção, memória, percepção, orientação 
espaço-temporal e raciocínio. Para aprender, os alunos utilizam os seus orgãos sensoriais e a ampliação do seu contato com o mundo se dá 
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pelo aperfeiçoamento dos seus sentidos. O ambiente desprovido de estímulos adequados prejudica seu desenvolvimento global. Selecionar, 
portanto as atividades, torna-se um objetivo de suma importância. 
Estratégias: 
 Manter contato visual pessoa-pessoa; pessoa-objeto; 
 Dirigir e manter o olhar por um tempo estabelecido em uma pessoa ou objeto; 
 Introduzir comandos simples; 
 Reconhecer professores e colegas; 
 Nomear objetos da sala de aula; 
 Focalizar os olhos sob objetos em movimento; 
 Reconhecer objetos iguais e diferentes; 
 Distinguir sons fortes e fracos; 
 Determinar a direção dos sons; 
 Reconhecer sons de diferentes instrumentos; 
 Distinguir quente/frio; liso/áspero; duro/macio; amargo/doce; 
 Distinguir álcool, perfume e vinagre; 
 Reconhecer objetos de uso pessoal através do tato; 
 Montar quebra-cabeça simples; 
 Ordenar estórias com gravuras; 
 Relações de quantidade/peso; 
 Noção de divisão (fatias e pedaços); 
 Identificar conceitos básicos (maior/menor, igual/diferente, primeiro/último, baixo/alto, curto/comprido, largo/ estreito); 
 Importância da água e do ar; 
 Composição da família; 
 Noção de autoridade (em casa e na escola, etc); 
 Datas comemorativas; 
 Meios de transportes; 
 Profissões; 
 Calendário (dias e meses do ano); 
 



MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O CURRÍCULO FUNCIONAL 
Contexto Dimensão de apoio Área de conhecimento Indicadores de avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIAR 
 
ESCOLAR 
 
COMUNITÁRIO 
 
OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 

FUNÇÕES 
INTELECTUAIS 

 Percepção; 
 Raciocínio lógico 
matemático; 
 Organização do 
pensamento; 
 Análise e síntese; 
 Compreensão de idéias; 
 Conhecimento de 
mundo e aprendizagem 
formal; 
 Generalização de 
conhecimentos; 

 Capacidade para compreender o 
ambiente e reagir a ele 
adequadamente com base nos 
conhecimentos construídos; 
 Capacidade de planejar e 
solucionar problemas e aplicação na 
atividade prática; 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMENTO 
ADAPTATIVO 

 Habilidades conceituais  Relacionadas aos aspectos 
acadêmicos, cognitivos e de 
comunicação; 
Ex: linguagem, leitura e escrita, 
conceitos matemáticos. 

 Habilidades sociais  Relacionadas à competência 
social 
Ex: habilidades interpessoais; 
responsabilidade; autoestima; 
observância de normas de conduta, 
regras e leis; evitação de vitimização. 

 Habilidades práticas de 
vida autônoma e 
independente 

 Relacionadas à vida autônoma e 
independente 
Ex: atividades de cuidado pessoal na 
vida diária, atividades instrumentais 
de vida, habilidades ocupacionais e 
segurança no ambiente. 

 
 

FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PESSOAL, SOCIAL E 
CULTURAL 

 Comunicação; 
 Participação; 
 Interação; 
 Vivência de papéis 
sociais; 
 Expressão artística; 
 Capacidade criadora; 
 Exercício de cidadania; 

 Considera os contextos típicos 
de seu grupo etário consistentes com 
a diversidade cultural e linguistica da 
pessoa, constituindo espaços que 
possibilitem sua participação, 
interações sociais e vivência de 
papéis sociais que refletem a 
quatidade de seu engajamento em seu 
ambiente e exercício de sua 
cidadania. 

  
 
 

FUNÇÕES 
PSICOMOTORAS 

 Esquema corporal; 
 Equilíbrio; 
 Coordenação dinâmica 
geral; 

 Considera o desenvolvimento 
integral do ser, articulando corpo, 
movimento e mente de forma a 
favorecer a comunicação e expressão 
de seus pensamentos, desejos e 
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 Coordenação motora; 
 Orientação espaço-
temporal; 
 Lateralidade; 

necessidades. 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA SEMANAL 25 horas 
TOTAL SEMESTRAL 500 horas 
TOTAL ANUAL 1000 horas 

 Aspectos a serem observados: 
Programação individual; desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de vida; adequação 
à idade cronológica; prioridade ao ambiente natural do aluno para realização das atividades; participação efetiva no processo 
educacional dos pais e outros profissionais que atendam ao aluno, já que são eles quem melhor conhecem o aluno e 
poderiam identificar com maior precisão quais as habilidades que necessariamente deveriam ser adquiridas; interação com 
outros alunos não deficientes, uma vez que são os colegas que proporcionam a entrada dos jovens nas experiências normais 
de vida em seu grupo de idade. 
 Os conteúdos são definidos de acordo com: 
Domínio – definição dos interesses, necessidades, potencialidades do aluno; 
Atividade – ação pedagógica para desenvolvimento das habilidades 
 A carga horária semanal para o desenvolvimento das atividades funcionais baseadas na Dimensão de Apoio será 
definida no planejamento individual de cada aluno 

 
 
Orientação para Redação dos Relatórios Descritivos Individuais Semestrais dos Alunos de Educação Especial. 

 

O Relatório Individual do Aluno é um documento oficial da Secretaria de Estado de Educação, utilizado nas etapas de ensino que 

dispensam menção classificatória. É uma narração ou descrição verbal ou escrita, ordenada e minuciosa de um determinado fato ou ser que 

se viu, ouviu ou observou. 

A necessidade de registrar o desenvolvimento do aluno justifica-se pela “precariedade” da memória humana que não é rigorosa, enquanto 

a linguagem escrita, mais reflexiva, dispõe-se como arquivo da evolução do aluno por reconstituir o crescimento vivenciado, sua interação com 

professores e colegas e sua convivência social no ambiente escolar. 

A construção desse relatório deve ser fundamentada em coerência com uma avaliação consensual e contínua. É fundamental que o 

professor se conscientize de que o aluno está em processo e nada pode ser considerado definitivo, uma vez compreendida a aprendizagem 

como fenômeno dinâmico e transformador. 

O relatório deve conter aspectos a serem desenvolvidos, assim como, propostas e indicações de atendimentos realizados por professores, 

coordenadores e equipe de apóio psicopedagógico. 

 



Finalidade:  

 Tem por objetivo levar o educador a acompanhar o processo de construção do conhecimento do aluno e intervir com pertinência, no 

sentido de contribuir para seu desenvolvimento integral, juntamente com a família no processo de aprendizagem. 

 

Orientações gerais:  

 O relatório deverá ser preenchido com caneta azul ou preta, sem emendas ou rasuras ou digitado; 

 O professor registrará as orientações, providências e encaminhamentos em relação aos aspectos que necessitam de algum tipo de 

intervenção; 

 Ao terminar cada semestre, o professor deverá assinar e entregar o documento à secretaria da escola, para arquivar na pasta individual do 

aluno; 

 Os espaços em branco que ficarem no relatório feito à mão, após o preenchimento devem ser anulados com traço e devidamente assinado 

pelo professor. 

 
 
Orientações para redações dos relatórios: 

 O ato de escrever deve ser precedido pelo ato de pensar. De tal modo que antes de iniciar, o professor deve ter elaborado e ordenado 

suas ideias, para poder dedicar-se a sua redação. Registrando com objetividade o processo vivido pelo aluno, suas conquistas e descobertas; 

 Ao redigir um relatório, deve-se procurar colocar as informações de maneira clara e objetiva, porém devem-se evitar frases afirmativas: “O 

aluno é agressivo”. Escrever: “O aluno, em algumas situações, (se possível especificar) apresenta comportamentos agressivos”; 

 O relatório deverá ser elaborado pelo professor regente e outros profissionais que atendam ao aluno no semestre de referência. 

 

Palavras a serem evitadas 

 Adjetivos comparativos: Aluna é a mais danada. 

 Adjetivos superlativos: Aluna é levadíssima. 

 Palavras de significados extremos (advérbio de intensidade): O aluno nunca faz. 

 Palavras atenuantes: A aluna parece agitada. 
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 Julgamentos que devem ser aferidos por médicos ou psicólogos: A criança é hiperativa. 

 Generalização: A criança tem dificuldade na aprendizagem de conhecimentos. 

 Descrições estáticas, juízos de valor e rótulos: O estudante é, não sabe, não consegue. 

 

 Segundo Jussara Hoffmann, a construção do relatório de desenvolvimento do aluno não deve seguir um determinado roteiro de elaboração 

pré-determinado, visto que ele retrata um trabalho e acompanhamento individual, desenvolvido pelo professor ao longo do processo, uma ação 

avaliativa mediadora que parte da observação à reflexão teórica e ao devido encaminhamento. 

No entanto, aqui estão sugestões de verbos que podem auxiliar na elaboração do relatório. 

 Demonstrar, identificar, interessar, empregar, discernir, reconhecer, valorizar, construir, avançar, desafiar, criar, observar, montar, 

estabelecer, classificar, comunicar, utilizar, agir, distinguir, participar encontrar, habilitar, propor, revelar, preparar, sugerir, elaborar, colaborar, 

instruir, apresentar, dirigir, oferecer, auxiliar, atingir, contribuir, criar, ampliar, perceber, perguntar, traçar, orientar, atender, enriquecer, 

construir, proporcionar, realizar, completar, levantar, definir, alcançar, compreender, ler, reagir, seguir, despertar, analisar. 

 

 O relatório pode ser redigido tanto na voz ativa como na voz passiva. 

 Na voz ativa: O sujeito é o agente da ação verbal: A criança demonstrou interação com seus colegas de sala. 

 Na voz passiva: O sujeito é paciente, porque é o receptor da ação verbal: O comportamento de interação demonstrado em sala de aula... 

 

Para guiar a elaboração sugerimos apontar os seguintes itens: 

 Funções intelectuais: Usa adequadamente os brinquedos, frequência e duração da atividade, preferências, dificuldades encontradas, 

disputa ao brinquedo, explora livremente. Obedecer a ordens. Memórias: auditiva, visual e motora. 

 Comportamento adaptativo: atenção e concentração (história, música, jogos). Comunicação: Usa gestos significativos, atende quando é 

necessário, expressa sentimentos. Escrita: Respeita o espaço da linha, escrita espelhada etc. Na escola: reconhecimento e adaptação da 

escola, da rotina. AVA’s: organização, asseio, limpeza. O aluno usa adequadamente pratos, talheres, copos, se alimenta com ou sem 

compulsão, veste-se, despe-se, reconhece o avesso, frente e costas. Comportamento: na sala de aula, no lanche, no parque, no passeio. 

Interação: relação aluno-professor, aluno-aluno, aluno-família, aluno-escola. 



 Funções psicomotoras: saltar, correr, andar, pular, arrastar, saltitar, subir, descer, andar de bicicleta, modelagem com massa e argila, 

amassar, rasgar e/ou cortar papel. Esquema corporal: especificar as partes do corpo conhecidas, reconhecimento das partes do corpo e/ou em 

desenhos. Ritmo de trabalho: lento, normal, acelerado, constante, irregular, cansa-se facilmente. 

 Formação da identidade pessoal, social e cultural: colaboração, cooperação, respeito, negação, indiferença, participação (individual ou 

coletiva). Expressões artísticas: no papel, com fantasias, usa várias cores. Características pessoais: estereotipias, agressividade: auto e/ou 

hetero. 

 Registrar itens de interesse do aluno (o que o aluno gosta de fazer). 

 
Todas as informações relevantes devem ser descritas. 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 

A educação especial é um desafio e uma oportunidade para profissionais e familiares reavaliarem seus pontos de vista. Saírem das 

concepções pré-concebidas de como tais pessoas aprenderão ou não aquilo que for ensinado.  

Este documento trata-se de um convite para revermos as técnicas, filosofias e procedimentos que utilizamos. Trabalhando com pessoas 

com deficiências e Transtorno do Espectro Autista, verificamos que nossa tarefa primeira resume-se a dar-nos a oportunidade de 

redescobrirmos o que seja ensinar. O Currículo Funcional é uma proposta metodológica diferente da maioria que conhecemos. É comum 

pessoas fazerem indagações do tipo: ‘’ Isso aí funciona mesmo? Acontece? É possível fazer?’’ A resposta para essas questões é afirmativa. É 

necessária, porém, uma mudança de perspectiva frente ao que se considera ensinar às pessoas com deficiência. Mudança nas formas de 

pensar cristalizadas que podem nos remeter a um modelo de educação especial pré-concebido, onde muitas vezes a ênfase está centrada nas 

limitações. 
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14.3.2. Caracterização do Atendimento da EEAA 

 É um serviço de Apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composta por profissionais com formação em psicologia e 

pedagogia, que atuam exclusivamente junto aos alunos desta instituição com objetivo de promoção de melhoria da qualidade do processo de 

ensino a aprendizagem. 

  A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem está direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento 

do processo de ensino aprendizagem em sua perspectiva preventiva, institucional e interventiva em articulação com o SOE, os coordenadores, 

supervisor pedagógico, professor, família do aluno, Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação (UNIPLAT) e 

Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB), visando o planejamento, estruturação e sistematização de ações. 

 Esta equipe caracteriza-se por um serviço especializado que trabalha de acordo com as diretrizes descritas na Orientação Pedagógica no 

processo de investigação e identificação das reais potencialidades do aluno deficiente no contexto escolar, levando-se em consideração as 

condições biopsíquicas, sócio afetivas e cognitivas visando: 

a) prestar assessoramento no que se refere ao atendimento especializado baseado no currículo funcional às demais SEAA, desta Regional de 

Ensino.  

b) promover a adequação do currículo funcional às peculiaridades do aluno, por meio das ações educacionais efetivadas pelo docente em sala de 

aula.  



c) encaminhar o aluno ao atendimento educacional adequado em outra unidade de ensino, ou continuidade no Centro de Ensino Especial 01 de 

Sobradinho, quando da terminalidade em alguma modalidade específica das classes do Centro e Educação Precoce. Cabendo também, por meio 

de estudo de caso, o encaminhamento a outros profissionais da área da saúde e serviço social. 

 O início do PAIQUE (Procedimento de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares) será mediante encaminhamento da coordenação 

central e intermediaria das SEAA, professora, ou orientador educacional deste Centro e/ou profissionais de outra SEAA, em decorrência, 

principalmente de questões referente à adaptação funcional do aluno. 

 A distribuição da carga horária dos profissionais que atuam neste serviço é de 40 horas semanais, tratadas como 20 horas mais 20 horas 

que deverá, obrigatoriamente, participar às quartas-feiras, da coordenação coletiva desta instituição de ensino. E às segundas-feiras no turno 

matutino e sextas-feiras no turno vespertino, da coordenação individual conforme portaria de atuação.  

14.3.2. Objetivos Gerais 

 Apoiar os professores do Centro e Educação Precoce como serviço especializado de Apoio Técnico – Pedagógico; 

 Acompanhar, orientar e subsidiar ao/a professor (a) a respeito de ações interventivas no processo de desenvolvimento dos conceitos 

socioeducacionais e ensino aprendizagem dos alunos utilizando como parâmetros comparativos escalas de avaliação de desenvolvimento 

(Heloisa Marinho e outras), e o Relatório de Avaliação e Intervenção educacional. 

  Apoiar e subsidiar a equipe gestora a respeito de ações preventivas, e/ou interventivas, com relação ao atendimento psicopedagógico dos 

diversos profissionais da escola, em suas respectivas atividades, no que se refere ao desenvolvimento e implementação do currículo 

funcional. E a interação entre os pares profissional/aluno, aluno/aluno, profissional/aluno/família, profissional/família. 

 Oferecer assessoramento no que se refere ao ajuste do aluno incluído a toda comunidade escolar do ensino regular. 

14.3.3. Objetivos Específicos 

●    . Contribuir com a formação continuada dos professores. 

 Acompanhar o processo de desenvolvimento do aluno em relação às aquisições sócias afetivas (interações), motoras, cognitivas e de 

linguagem. 
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 Divulgar e ampliar ações educativas que tem obtido êxito em seus objetivos e metas de ensino-aprendizagem. 

 Assessorar, intervir e propor mudanças no trabalho educativo que não esteja apresentando progressos ou obtendo resultados em suas metas. 

 Acompanhar e sugerir ações nas coordenações coletivas, individuais e conselho de classe.  

 Sugerir ações preventivas aos familiares e responsáveis em consonância aos objetos proposto pelo SOE; 

 Realizar avaliação, reavaliação, estudos de casos, observações e quando necessário intervir, junto ao aluno e professor, para uma melhor 

adaptação sócio educativa.   

 Realizar reuniões setoriais periódicas para o estudo e aprofundamento e troca de experiências relacionadas à dinâmica de atuação desta 

equipe; 

14.3.4. Ações 

 Triagem de crianças, não matriculadas, encaminhadas pela Coordenação Regional de Ensino; 

 Divulgação e sensibilização para a participação dos pais no processo socioeducativo de seu filho juntamente com o SOE. 

 Acolhimento, avaliação e atendimento do educando e familiares; 

 Discussão das práticas de ensino, isto é, de reflexão sobre as práticas pedagógicas; 

 Intervenção nas situações de queixa escolar, relacionado ao acompanhamento especializado aos estudantes que se encontram nesta 

situação; 

 Elaboração do Relatório de Avaliação e Intervenção educacional, com registro em livro ata; 

 Observação do educando no seu ambiente escolar, a fim de coletar dados para elaboração das estratégias de intervenção do professor. 

 Cooptar com o planejamento do professor de atividades mediando o trabalho em sala de aula; 

 Realização de entrevistas (anamnese) com a família e/ou responsável; 

 Aplicação de instrumentos de avaliação das áreas pedagógica e psicológica individual e/ou em grupo aos alunos; 

 Realização de estudos de caso e reavaliações com vistas ao acompanhamento do processo educacional; 

 Encaminhamento de alunos aos atendimentos educacionais especializados e demais modalidades de ensino; 

 Participar mensalmente das coordenações por modalidade de ensino em conjunto com a Supervisora e Coordenadora Pedagógica. 

 Encaminhamento dos alunos para complementação e fechamento do Relatório de Avaliação e Intervenção educacional, quando se fizer 

necessário, nas áreas: neurológica, psiquiátrica, fonoaudiológica, genética, oftalmológica e outras; 



 Realização de oficinas/palestras/capacitação no ensino regular. 

 Comunicação de resultados do estudo de caso e encaminhamentos ao professor e/ou família (devolutiva); 

 Participação em cursos de formação continuada; 

 Planejamento e execução de oficinas e rodas de reflexão aos pais e professores juntamente com o SOE; 

 Participação semanalmente nas coordenações coletivas do Centro de Ensino Especial de Sobradinho; 

 Participação nas coordenações e reuniões com as demais equipes e Divisão de Ensino Especial e quando convocadas; 

 

14.4. Programa de apoio e integração Escola- Família e comunidade 

 

Esse programa tem como função desenvolver ações de articulação entre as instituições educacionais, as famílias e outros serviços 

públicos e privados que atuam na área de assistência social, da saúde, do lazer/esporte e da cultura no apoio ao processo de inclusão dos 

estudantes. Será desenvolvido pelos profissionais da EEAA e do SOE que atuam no CEE.  

 

14.4.1. Ações desenvolvidas pela EEAA 

 Realização de oficinas/palestras no ensino regular. 

 Participação em cursos de formação continuada; 

 Planejamento e execução de oficinas e rodas de reflexão aos pais e professores juntamente com o SOE;  

 Sugestão de ações preventivas aos familiares e responsáveis em consonância aos objetos proposto pelo SOE; 

14.4.2. Ações desenvolvidas pelo SOE 

●Proporcionar reflexões com a comunidade escolar sobre a prática pedagógica, por meio de discussões quanto ao sistema de avaliação, 

questões de evasão, normas disciplinares e outros. 

●Realizar projetos que visem influenciar na melhoria do ensino aprendizagem. 

●Auxiliar na preparação e sensibilização da comunidade escolar para a educação inclusiva e da educação para a diversidade, com ações 

integradas às demais instâncias pedagógicas da instituição educacional.  
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Uma das formas encontradas para essa interação foi a criação  e aplicação de um projeto.    

15. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE - AEEP 

Caracterização do atendimento 

 A equipe de Educação Precoce é composta por 18 profissionais, sendo 08 professores de atividades, 09 professores de Educação Física e 

um coordenador.  

 Dos professores de atividades um desempenha o trabalho de Atendimento aos Pais completando a sua carga horária com atendimento a 

alunos. 

A Educação Precoce destina-se às crianças com necessidades educacionais especiais, prematuridade e as consideradas de risco, isto é, 

vulneráveis a apresentarem atraso no seu desenvolvimento na faixa etária de zero a três anos e onze meses. A faixa etária de atendimento é de 

zero a três anos e onze meses.( Ficha de Acompanhamento em Anexo) 

A criança deve ser encaminhada ao atendimento de educação Precoce por meio das unidades de saúde locais sendo, inicialmente, 

submetida a uma avaliação. Após esta, a criança é atendida em grupo ou individualmente pela professora de atividades e pelo professor de 

educação física, onde a dinâmica de trabalho se baseia na efetiva cooperação entre esses profissionais. 

Esse atendimento tem caráter preventivo e preconiza sua pedagogia voltada à diversidade e necessidades especiais do aluno em 

diferentes contextos, com a utilização de estratégias pedagógicas dinâmicas e o aluno é considerada uma pessoa autônoma inserida num 

determinado contexto sócio histórico e cultural, levando em consideração os aspectos das ações mediadoras nas interações entre as crianças, 

professores e seus familiares.  

  A criança ao final do ano letivo e tendo atingido a idade prevista para ingresso na Educação Infantil é desligada do atendimento e 

encaminhada para o Ensino Regular, podendo continuar com os atendimentos no Centro de Ensino Especial com vistas à inclusão , após 

realização de estudos de caso no qual devem participar os professores e coordenador da Educação Precoce, com parecer técnico da Equipe de 

Apoio à Aprendizagem, obedecendo aos critérios de matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 



15.1. Objetivo Geral 

Promover o desenvolvimento das potencialidades do aluno de zero a três anos e onze meses no que se refere aos seus aspectos físico, 

cognitivo, psíquico, afetivo, social e cultural, priorizando o processo de interação e comunicação, mediante atividades significativas e lúdicas, 

assim como orientação, apoio e suporte à família com vistas ao processo de inclusão. 

15.1.2. Objetivos Específicos 

 Possibilitar a criança descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo e suas potencialidades; 

 Desenvolver na criança a imagem de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de 

suas potencialidades; 

 Proporcionar o estabelecimento de vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima ampliando 

gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 

 Favorecer o brincar em espaço e ambiente adaptados; 

 Proporcionar à criança a observação e exploração do ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais integrante e 

independente, estimulando-a a experimentar e utilizar os recursos disponíveis; 

 Incentivar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 

 Proporcionar meios para que o aluno possa dar continuidade ao seu processo educacional. 

 Viabilizar mais uma turma de Atendimento a Pais, de forma que seja uma turma no vespertino e outra no matutino (atendendo os pais do 

turno) e alunos para orientação pedagógica .Propor à Gerência de Ensino Especial que retome o convênio junto a Secretaria de Estado de 

Saúde para retornar o trabalho na enfermaria neonatal do Hospital Regional de Sobradinho de divulgação do Atendimento de Educação 

Precoce, com seus objetivos e metas para atuar junto ao recém nascido de risco no desenvolvimento. 

15.1.3. Ações 

 Acolhimento, avaliação e atendimento à criança e seus familiares; 

 Realizar reuniões regulares com os pais. 
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 Trabalhar as potencialidades das crianças tendo em vista seu desenvolvimento global; 

 Apoio à relação e interação entre os alunos, pais e os profissionais; 

 Desenvolvimento das atividades em pequenos grupos, valorizando o brincar, a troca de experiência e a construção coletiva do conhecimento;  

 Execução de atividades lúdicas de interação, comunicação, arte, cultura, lazer e recreação como: passeios, festas comemorativas, e outras. 

 Atividades com os pais que evidenciem o papel da família, como agente de mudança integrativa, buscando ações relativas à coesão familiar, 

com base para o programa de inclusão social das crianças como: conscientização dos mesmos no processo de desenvolvimento global do 

seu filho, palestras, oficinas, troca de experiências, entre outros; 

 Participação nos eventos promovidos pela escola e outras instituições; 

 Participação dos membros da equipe do Programa em cursos de formação continuada; 

 Observação e avaliação continuada do desenvolvimento por meio de registros sistemáticos de acordo com documentos do Programa de 

Educação Precoce; 

 Realização do grupo de estudo através de estudo de caso, palestras, troca de informações e experiências, conselho de classe, entre outros; 

 Captação de recursos através da APAM, bazares, rifas e outros para aquisição de material pedagógico e de consumo e promoção de eventos 

comemorativos como por exemplo: Páscoa, dia das crianças, festa natalina. 

 Realizar atividades de forma lúdica, individual ou coletivamente, em meio aquático que serão planejadas de acordo com o desenvolvimento do 

aluno; 

 Participação da Educação Precoce nas atividades de culminância da escola; 

  Acompanhamento ao longo do ano pela Equipe de Apoio a Aprendizagem ao aluno que sairá do Programa de Educação Precoce ao final do 

ano letivo para ingresso na Educação Infantil; estes alunos são agrupados em turmas de 04 alunos. 

 Para um melhor desenvolvimento do trabalho, uma vez por semana acontece um grupo de estudo para os professores e coordenadora e os 

alunos desse dia são atendidos no mesmo turno (matutino). Acordo entre professores da modalidade PEP. 

 

16. OFICINAS PEDAGÓGICAS  

16.1. Características do Atendimento 

 



    O atendimento aos estudantes, acima de 14 anos, com deficiência intelectual, do CEE 01 de Sobradinho, visa à estimulação do 

desenvolvimento de habilidades e competências, com vistas ao seu desenvolvimento global e preparação para o trabalho autônomo, protegido ou 

competitivo.  

As atividades são desenvolvidas com o objetivo de favorecer o autoconhecimento, a auto estima e a autonomia, além da aquisição de 

condutas sociais básicas e essenciais na preparação para o trabalho.  

 O trabalho desenvolvido é pautado em atividades práticas e diversificadas que envolvem o segmento de pais, alunos e professores, 

respeitando suas limitações e priorizando o interesse, na busca de melhor aproveitamento de suas potencialidades.  

 A oficina pedagógica funciona como um espaço para a aquisição e o enriquecimento de habilidades da vida autônoma e social, cuja prática 

é centrada no aluno, para que se sinta útil e socialmente adaptado. O currículo desenvolvido terá como característica a interdisciplinaridade e 

como eixo norteador conteúdos desenvolvidos na Base Nacional Comum para a 1ª etapa do EJA com as devidas adaptações, utilizando também 

o Currículo Funcional/ Adaptado. As atividades são graduais e contínuas, visando à preparação para a vida produtiva, dando ao aluno a liberdade 

de fazer escolhas, tendo a escola como mediadora. 

 Para o bom andamento das atividades, faz-se necessário um trabalho voltado para família que assiste o jovem educando, no sentido de 

orientá-la a dar continuidade em casa ao processo realizado na escola buscando assim modificar concepções e transformar a prática educacional 

. 

 Os estudantes contam com atividades artesanais, além de atividades pedagógicas e culturais, que são desenvolvidas em blocos 

simultaneamente, para possibilitar ao aluno a livre escolha e maior satisfação na realização das atividades propostas. 

 Aliadas à confecções de materiais, os alunos participam de atividades do programa de atendimento interdisciplinar: educação física (solo e 

piscina), educação ambiental (horta), artes e informática, que são enriquecidas em sala de aula por meio de brincadeiras, jogos e trabalhos 

manuais, oportunizando uma contextualização na  prática do aluno. 

 Esse trabalho poderá ser estendido aos pais e voluntários em horário complementar, em caráter de parceria, objetivando a presença e 

envolvimento dos mesmos na dinâmica do CEE. 

16.1.2. Objetivo Geral 
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 Oportunizar ao aluno situações práticas e significativas tornando-o o mais autônomo possível dentro da comunidade em que vive, bem 

como promover atividades que contribuam para seu desenvolvimento afetivo, motor, social e cognitivo, proporcionando qualidade de vida .  

16.1.3. Objetivos Específicos 

●Desenvolver habilidades adaptativas e de convívio social; 

●Promover situações práticas e contextualizadas, visando à autonomia, construção da autoconfiança e o ajuste biopsicossocial potencializando o 

processo de desenvolvimento global e a aprendizagem do aluno.  

●Estimular mudanças nos atendimento ora ofertados, para criar alternativas para as exigências da sociedade atual; 

●Desenvolver novos talentos nos alunos estimulando processos de criação e produção cooperativa. 

●Elaborar propostas de atendimento educacional individual ou em grupo, para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, artesanais, lúdicas 

e culturais que promovam a socialização dos alunos.  

●Favorecer por meio da iniciação para o trabalho o ajuste social e comportamental. 

16.1.4. Ações 

 

●Prática de atividades pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de competências na construção de conhecimentos no exercício do 

pensamento, atenção, percepção, memória e comunicação; 

●Exercício de atividades que promovam a convivência entre alunos, professores e toda comunidade escolar, valorizando habilidades e 

respeitando as limitações. 

●Trabalhos pedagógicos adaptados ao currículo da EJA, visando manutenção acadêmica e ampliação do conhecimento e da prática da vida 

funcional. 

●Promoção de atividades visando maior autonomia e independência por meio das AVAs; 

●Desenvolvimento de atividades manuais/artesanais, conforme anseio e aptidão dos alunos, com utilização de material diversificado para a 

confecção de tapetes, produção de peças teatrais e histórias dramatizadas. 



●Viabilização de parcerias objetivando o fornecimento de matéria prima para a realização das atividades; 

●Participação em atividades do cotidiano escolar, feiras e eventos socioculturais, em âmbito interno e externo; 

● Treinamentos laborais para alguns alunos na equoterapia. 

● Criação de um projeto de Artes Cênicas com estrutura de oficina com atendimento interdisciplinar 

● Criação de um espaço para funcionar como camarim e ateliê de figurinos e adereços 

● Criação de um espaço, no pátio da escola, com estrutura para auditório, sonoplastia, projeção de imagens e palco para apresentação das 

peças 

● Confecção de etiquetas com a logomarca do CEE01 para serem afixadas nas peças de artesanato produzidas pela turma de deficiência 

intelectual, com o objetivo de valorizá-las. Buscar parcerias com instituições públicas e privadas para divulgação do trabalho. 

 

17. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL 

 Este programa objetiva o desenvolvimento integral dos estudantes, à fim de dar suporte à aquisição de um repertório de competências e 

de habilidades psicomotoras básicas. Baseiam-se em atividades com o corpo, cujo movimento e ludicidade são compreendidos como aspectos 

indissociáveis da aprendizagem. 

 A fim de atender às necessidades educacionais dos estudantes, faz-se necessária a realização de avaliação física de cunho pedagógico 

por parte dos professores de educação física. 

Para Pedrinelli (2002): 

Participar de um processo inclusivo é estar predisposto, sobretudo, a considerar e respeitar as diferenças individuais, criando a 

possibilidade de aprender sobre si mesmo e sobre cada um dos outros em uma situação de diversidade de ideias, sentimentos e ações. 

(p.54) 

O objetivo principal da Educação Física como Atendimento Interdisciplinar é a Educação Física funcional. Dando suporte para o professor 

regente quanto a parte motora, ou seja, trabalhar a funcionalidade para uma maior independência e autonomia do aluno, visando a sua inclusão 

no meio social e educacional (Ensino regular). 

17.1. Características do Atendimento 
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 A educação física escolar traz em seu contexto histórico a necessidade natural de movimento. Ela é importante dentro da escola e 

principalmente no Ensino Especial, por entendermos que o movimento é contribuição direta para a aprendizagem. O processo do 

desenvolvimento motor é caracterizado basicamente por alterações no comportamento motor.  

Salientamos que o movimento é a primeira manifestação na vida do ser humano, nos movimentos intrauterinos, o qual serve para 

expressar sentimentos e demonstrar vontades. Pautada a partir desta afirmação, a Educação Física Adaptada do CEE 01 de Sobradinho aliou-se 

à psicomotricidade, à natação terapêutica e ao esporte adaptado para assegurar o desenvolvimento das potencialidades motoras do educando, 

como também, oportunizar a sociabilização, melhorando a autoconfiança e a autoestima para realizar com maior independência suas atividades 

diárias. 

Esta modalidade é direcionada pelas Orientações Pedagógicas da SEEDF. O aluno com atendimento em Educação Física no Centro de 

Ensino Especial deverá, passar pelas seguintes fases: 

 Avaliação funcional  

 Triagem e sondagem 

 Reconhecimento do ambiente 

 Adaptação professor/aluno (vínculo afetivo) 

 Aulas e ou atendimentos em grupos 

 Aulas e ou atendimento individual quando indicado no processo de avaliação; 

 Reavaliações constantes 

 O aluno terá atendimentos no solo e na piscina, sendo a quantidade dos atendimentos especificada pelo profissional, dependendo da 

necessidade e limitação de cada aluno. Nos casos em que estão programadas aulas na piscina e existindo algum imprevisto, citamos, 

fenômenos da natureza e indisposição, o aluno terá este atendimento suspenso, neste dia.  

 Os atendimentos devem ser realizados prioritariamente em grupos, com tempo de até 45 minutos. 

 Os atendimentos deverão ser promovidos com base no padrão funcional do aluno, considerando as condições clínicas e psicológicas e 

vinculado ao parecer psicopedagógico da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem  e na avaliação funcional dos alunos. 



17.1.2. Objetivo Geral 

A primeira função da Educação Física Escolar Adaptada é o aprendizado motor para a Reeducação do desenvolvimento motor, tendo 

como mediador os variados tipos de esportes. 

17.1.3. Objetivos Específicos 

 Investir nas potencialidades motoras dos alunos. 

 Usar o esporte como mediador da aprendizagem motora. 

 Usar o esporte para socialização e meio de resolução de problemas. 

 Atividades motoras com cunho de reabilitação. 

 Atividades desportivas sócio interacionista focando na cooperação. 

 

17. 1. 4. Ações 

Mediar o aprendizado da cultura física, objetivando ao desenvolvimento psicomotor como didática metodológica para a aquisição de 

conhecimento cognitivo. 

17.1.5. Atendimento de Educação Física  

Nosso atendimento esta dividido em três setores específicos: Psicomotricidade, Esporte Adaptado e Natação Terapêutica. Estas 

modalidades estão voltadas para o desenvolvimento motor aliado à aquisição de conhecimento, pois toda a reeducação motora e desempenho 

qualitativo esta focada nesta estimulação física.  

17.1.6. Psicomotricidade 

Segundo Assunção & Coelho (1997), a psicomotricidade é: 

“A educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções 

neurofisiológicas e psíquicas”. Além disto, o movimentar possui uma dupla finalidade: “assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em 

conta as possibilidades da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente 

humano”. (p.108) 
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Trabalhar a psicomotricidade, portanto, é proporcionar a capacidade de coordenar movimentos, de múltiplas funções psicológicas, 

motoras, de memorização, atenção, observação, raciocínio, discriminação, seleção, destreza, entre outros. 

Enquanto o aluno explora o ambiente que o rodeia com todos os seus órgãos dos sentidos, ele experimenta os meios com os quais 

desenvolverá grande parte dos contatos sociais. Isto fará com que em sua destreza em resolver problemas seja mas desenvolvido a partir do 

estimulo direto e eficaz do profissional. Julgamos ser necessário usar a ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal como uma forma de mediar e 

acomodar a aquisição do aprendizado, para adiante o aluno ser capaz de dar uma resposta funcional a este aprendizado motor. 

17.1.7. Natação Adaptada quanto à necessidade do aluno. 

A Natação adaptada é utilizada apoiada nos efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos, advindos da imersão do corpo, ou apenas partes, 

em meio liquido, como meio auxiliar na reeducação funcional neuromotora (estímulo muscular, conexão neurônio motor - músculo), 

musculoesquelética (movimento, locomoção) ou cardiorrespiratória (condicionamento físico pulmonar/coração), visando manutenção ou ainda 

prevenção de uma alteração funcional orgânica.  

Compreende-se que a utilização do meio aquático tem vários benefícios, por isto deve ser desenvolvido por profissional habilitado da 

Educação Física que reconheça também suas contraindicações e limitações. Onde este deverá programar cada sessão com exercícios físicos 

com fins reeducativos e terapêuticos 

WOOLLACOTT et AL, (1998) relatam que na Paralisia Cerebral problemas de controle postural devido a cinco maiores fatores envolvidos: 

a) Recrutamento defeituoso  

b) Recrutamento anormal dependente da velocidade durante o estiramento muscular (espasticidade). 

c) Ativação não seletiva da musculatura antagonista. 

d) Interferência de programas motores imaturos ou não pertinentes. 

e) Mudanças nas propriedades mecânicas dos músculos. 

Sabemos que a retificação e a manutenção postural são essenciais para realizar atividades funcionais simples como, por exemplo, segurar e 

beber um copo de água. Alunos com dificuldades motoras, apresentam geralmente dificuldades devido a movimentação involuntária. Muitos 

alunos possuem dificuldade nas atividades motoras finas, por exemplo, atividades de autocuidado, isto sugere, portanto, um trabalho de 



estabilidade das cinturas e troncos dentro de um ambiente mais viscoso e denso que o ar (a água) pode ser uma boa ferramenta para aquisição 

de algumas habilidades. Esta dificuldade na movimentação fina ocorre, pois, em diversos alunos, necessitam então de recrutamento, treinamento 

e autocontrole dos segmentos e este trabalho é muito importante, pois as áreas cerebrais lesadas impedem essa coordenação.  

 O trabalho da Natação adaptada associado a exercícios em cadeia cinética fechada proporcionam maior controle e estabilidade na posição 

sentada, demonstrado pelo aumento do tempo na manutenção desta postura. Os principais sistemas sensoriais envolvidos no controle postural 

são: sistema somatossensorial, vestibular e o sistema visual. O meio líquido é conhecido como um meio muito estimulador, por natureza, uma vez 

que pequenos movimentos corporais são capazes de provocar a tendência rotacional, de modo a equilibrar novamente as forças que agem no 

corpo: flutuação e gravidade. Isso sugere o sucesso do trabalho no estimulo e reações motoras dentro da piscina e controle da postura estável. 

18. PROGRAMAS DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR- PAIC 

           O Atendimento do PAIC é ofertado no Centro de Ensino Especial, deverá oferecer o apoio educacional especializado aos estudantes 

incluídos em instituições educacionais comuns, sendo que terão prioridade, nesses atendimentos, os alunos indicados para a inclusão, em 

decorrência das suas necessidades e do vínculo ainda estabelecido. Seu atendimento no CEE será em horário contrário ao de sua matrícula em 

classe comum. 

Uma das ações será desenvolver estratégias para a sensibilização em prol de mudanças atitudinais da comunidade escolar quanto à 

inclusão dos estudantes especiais nas instituições educacionais comuns. 

            No CEE 01 de Sobradinho, além dos alunos mencionados no quadro das modalidades contempladas, atende 130 alunos que estão 

incluídos em Instituições de Ensino Regular e recebem Atendimento Complementar ao Aluno Incluído nas seguintes áreas: Informática, Artes, 

Educação Ambiental (horta), Educação Física (piscina) e Psicomotricidade e o Programa de Educação Precoce. 

A estrutura do funcionamento do PAIC é baseada nas orientações Pedagógicas do Ensino Especial, 2010. O programa contará com um 

professor de 40 horas para cada turma dos atendimentos oferecidos no regime de 20/20 h. 

           O público-alvo deste atendimento são alunos oriundos das Escolas do Ensino Regular, que tenham acima de quatro anos de idade. 
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 O acompanhamento Educacional Especializado Complementar para Alunos Incluídos visa atender os alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais inseridos no Ensino Regular, ele procura diversificar as atividades não oferecidas pelo ensino comum, onde o aluno tem 

a oportunidade de participar de atendimentos que visam seu crescimento global: o cognitivo, o emocional, o psicomotor, a criatividade e outros. 

 Com esse intuito, no ano de 2018, o Centro de Ensino Especial colocou à disposição dos alunos inseridos no Ensino Regular os seguintes 

atendimentos: Informática, Artes, Educação Física (piscina), Educação Ambiental (horta), Psicomotricidade e o temos o convênio com a 

Equoterapia a qual a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA faz os devidos encaminhamentos e avaliações. O atendimento se 

dará exclusivamente por agrupamento, realizado uma vez por semana, com a duração de 50 minutos no turno contrário em que o aluno frequenta 

a escola regular.  

Esses atendimentos buscam concretizar o princípio basilar que permeia toda a Educação Especial que é tratar os desiguais com 

desigualdade, dando ênfase no ritmo e nas especificidades dos alunos, daí decorre a necessidade do oferecimento dos mais diversos 

atendimentos. 

Esse programa atende aos estudantes regularmente matriculados no CEE e desenvolve ações pedagógicas interdisciplinares que devem 

ser definidas e organizadas a partir das necessidades educacionais dos estudantes e das suas condições biopsicossociais.  

          A previsão da carga horária para participação dos estudantes nessas atividades será indicada no Plano Pedagógico Individual de acordo 

com as características funcionais de cada um. 

         No Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, são viabilizados os seguintes atendimentos:  

18.1. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - 2018 

18.1.1. Características do Atendimento 

Assim como cada ser tem impressões digitais diferentes, também produz sinapses cerebrais diferentes, pois cada um tem suas vivências, 

o seu aprender do mundo e com o mundo. Nesse sentido ao relatar sobre a neurociência enfatiza que a mesma possui uma importante interface 

com a psicologia e a define do seguinte modo: 

A neurociência compreende o estudo do sistema nervoso e suas ligações com toda a fisiologia do organismo, incluindo a relação 



entre cérebro e comportamento. O controle neural das funções vegetais – digestão, circulação, respiração, homeostase, temperatura 

– das funções sensoriais e motoras, da locomoção, reprodução, alimentação e ingestão de água, os mecanismos da atenção e 

memória, aprendizagem, emoção, linguagem e comunicação são temas de estudo da neurociência. (VENTURA, 2010, p.123). 

Entendendo que os educadores – pais, professores, cuidadores que conhecerem sobre a plasticidade cerebral, as janelas de 

oportunidades ou os períodos críticos, sobre o Sistema de Recompensa, sobre quais estímulos e tempos adequados devem ser proporcionados e 

sobre as estratégias adequadas a serem utilizadas no processo de aprendizagem, poderão contribuir sobremaneira para que os nossos alunos 

vivenciem uma fonte inigualável de experiências em várias dimensões da sua vida. 

A descoberta da Neuroplasticidade, ou seja, da capacidade plástica do cérebro, da sua maleabilidade na qual ele se adapta às 

experiências e de que há uma rede de conexão neural muito ampla, portanto, de que algumas funções que anteriormente eram executadas por 

áreas cerebrais lesadas ou disfuncionais, podem ser assumidas por outras áreas fazendo com que ocorra uma reorganização e reestruturação 

das conexões neurais, desfez antigas crenças de que o cérebro só se modificava com a velhice. 

Para a neurociência a aprendizagem é a aquisição de informações, o resultado de modificações funcionais no Sistema Nervoso Central 

(SNC), das conexões entre os neurônios por conta da utilização do cérebro, ou seja, a experiência é a base da aprendizagem, pois a cada 

experiência o cérebro responde diferentemente com relação à experiência anterior 

Segundo HOUZEL (2007): 

O que nós sabemos, no entanto, é que mesmo que o cérebro não consiga reconstruir o tecido afetado, o tecido que ele perdeu, ele é 

capaz de usar o que sobrou e modificar a maneira como essas regiões restantes do cérebro são usadas. E a base disso tudo é o uso. A 

reorganização funcional do cérebro acontece quando existe demanda, quando  nós insistimos em  resolvermos  um problema. 

Essa descoberta abre e nos envolve em possibilidades que a neurociência aplicada à aprendizagem amplia, onde pessoas com lesões 

cerebrais ou atrasos em suas aquisições cognitivas podem construir caminhos alternativos em seu processo de aprendizagem. 

A informática educacional trabalha fortemente a plasticidade cerebral onde é possível estimular a mente através de atividades 

diferenciadas produzindo exercícios neurais favorecendo estímulos trabalhados simultaneamente, tais como, motor, visual, cinestésico, cognitivo, 

dentre outros, auxiliando na memória, atenção, percepção, criando estratégias, desenvolvendo a criatividade, segurança, autonomia, percepção, 

resolução de problemas, lateralidade, organização espacial e temporal e principalmente a autoestima. 

Considerando a necessidade de compatibilizar a atuação do Ensino Especial com os novos avanços nos campos da ciência e da 

tecnologia, através da informática educacional busca-se construir alternativas por meio de softwares diversos, atividades elaboradas tanto em 
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editores de imagem quanto de texto, internet, entre outros, para que sirvam como instrumento facilitador em sala de aula e ampliem o processo 

ensino-aprendizagem do aluno com necessidades educacionais especiais.  

Além da utilização pedagógica deste recurso, há de se destacar também seu “enfoque social” tendo em vista a utilização da informática 

nas diversas áreas tais como: caixas eletrônicos dos bancos, terminais de consulta, caixas de supermercado, jogos virtuais, presentes em nosso 

cotidiano que justificam a importância do repasse de “orientações tecnológicas básicas aos nossos alunos associados às orientações 

pedagógicas” (Tajra, 2007). 

Tendo como subsídio as Orientações Pedagógicas e o DECRETO Nº 6.300, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007 que dispõe: 

Art. 1
o
  O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo, executado no âmbito do Ministério da Educação, promoverá o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. 

Parágrafo único.  São objetivos do ProInfo: 

I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de 

ensino urbanas e rurais; 

II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação. 

Baseados na orientação e no decreto acima e demais legislações, o atendimento interdisciplinar de informática educacional tem como 

ponto de partida uma avaliação prévia do aluno, cuja finalidade é identificar suas potencialidades quanto ao uso do equipamento.  O mesmo 

ocorrerá uma vez por semana com duração prevista de 50 minutos respeitando a tolerância de cada educando e observando a necessidade de 

atendimento individualizado ou em grupos de acordo com a modalidade e comprometimento dos mesmos. 

No ano letivo de 2018 o laboratório de informática do CEE 01 de Sobradinho conta com 4 (quatro) profissionais lotados em regime de 40h, 

jornada ampliada, para a realização do atendimento interdisciplinar o qual desenvolve suas atividades com os estudantes regularmente 

matriculados no CEE, sendo um profissional para o turno matutino e o outro para o turno vespertino. O número de alunos atendidos por turno, de 

acordo com a estratégia de matriculas para 2018 é de 30 a 45 alunos por regente no sistema interdisciplinar. Número médio de 120 alunos 

atendimentos semanalmente.   



O Atendimento Interdisciplinar desenvolve ações pedagógicas vinculadas ás áreas de conhecimento do Currículo da Educação Básica – 

Ensino Fundamental – Séries Anos Iniciais, nas suas diferentes formas de expressão, temas transversais, informática, bem como áreas de 

conhecimento propostas no currículo funcional além de outros. Os conteúdos são definidos de acordo com o planejamento pedagógico do CEE. 

O material didático virtual utilizado neste atendimento é confeccionado pelos professores no ambiente do laboratório procurando atender as 

diversidades e individualidades de cada educando. 

A avaliação do aluno deverá ser realizada pelo professor do “Interdisciplinar - Informática” de forma contínua e efetivada por meio de 

observação direta de seu desempenho, da compreensão e condições motoras e/ou cognitiva para uso adequado dos equipamentos sem danificá-

los, com registro semestral integrado ao relatório docente do aluno e PPI visando a análise das habilidades desenvolvidas dentro da informática 

educacional. 

18.1.2. Objetivo Geral 

Oferecer o uso da informática como recurso de apoio ao educando e educador na operacionalização do currículo e nas dimensões sócio 

afetivas (auto estima, iniciativa, autonomia e autoconfiança). 

18.1.3. Objetivos Específicos 

Desenvolver habilidades e competências dos alunos, de acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica (infantil, anos iniciais 

e educação especial) do DF; 

Superar e desenvolver competências que possibilitem ao aluno autonomia em situações de vida diária, trabalho e desenvolvimento da 

cognição; 

Promover situações que estimulem ao aluno buscar novas formas de pensar, procurar e selecionar informações, construindo seu próprio 

jeito de trabalhar com o conhecimento e dando-lhe novos significados. 

Desenvolver competências que favoreçam o processo de preparação para a inclusão. 

18.1.4. Ações: 

Seleção e adaptação do atendimento para os alunos no decorrer do ano letivo; 

Atendimento aos alunos do laboratório para desenvolver habilidades e competências de acordo com o Currículo em Movimento da 
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Educação Básica (infantis, anos iniciais e educação especial) do DF, observando o horário preestabelecido; 

Enriquecimento dos planejamentos por meio de estudos e pesquisas de recursos diversos (internet, apostilas, software, entre outros); 

Confecção de atividades direcionadas, assim como de livre escolha a serem desenvolvidas no laboratório, visando atender a diferentes 

modulações;  

Elaboração de Planejamentos/Projetos Pedagógicos em parceria com os professores regentes e coordenação pedagógica; 

Intercâmbio entre os laboratórios dos Centros de Ensino Especial e Regular no decorrer do ano letivo para troca pedagógica de recursos 

utilizados para adaptação do currículo e de acesso; 

Aquisição de equipamentos / materiais especializados ou adaptados que contemplem as diferentes modalidades atendidas assim como 

tecnologias assistivas atualizadas; 

Participação dos professores do laboratório em cursos, palestras, entre outros, visando enriquecer e atualizar o trabalho desenvolvido; 

Para 2018 mais dois profissionais para contemplar a totalidade de alunos do CEE. 

19. ATENDIMENTO EM LUDOTECA 

 A Ludoteca é um espaço onde se trabalha com o lúdico, onde a construção do conhecimento ocorre através de brincadeiras, de exploração 

do concreto saindo da rotina da sala de aula. 

19.1. Características do Atendimento 

 Dentre as mais diversas teorias de ensino- aprendizagem desenvolvida ao longo das últimas décadas, o construtivismo de Piaget e o 

interacionismo de Vygotsky revolucionaram a concepção de ensino e têm exercido uma influência decisiva, de modo geral, nas teorias 

psicopedagógicas da atualidade e de modo particular, as ações pedagógicas levadas a efeito em sala de aula por meio do concreto como jogos e 

brinquedos pedagógicos. 

 Buscando fazer um trabalho envolvendo toda a escola, desenvolvemos o lúdico no trabalho com o Ensino Especial. O atendimento será 

desenvolvido numa proposta metodológica de construção do conhecimento, envolvendo os quatro pilares da educação: aprender a conhecer 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, de acordo com esse projeto traçado pelos professores. 



É necessário que as crianças experimentem, sintam e manuseiem brinquedos e jogos pedagógicos, pois através do concreto podemos 

obter uma aprendizagem mais prazerosa com bons resultados. 

19.1.2. Objetivo Geral 

  Melhorar e facilitar significativamente o trabalho docente, oferecendo, paralelamente com as atividades trabalhadas em sala de aula, 

variadas opções de recursos, que conduzam a uma aprendizagem concreta, por meio de confecções de jogos e brinquedos pedagógicos, bem 

como a orientação em relação ao uso dos mesmos. Utilizando materiais alternativos, que possam ser transformados em jogos e brinquedos 

pedagógicos, como instrumentos que favoreçam a aquisição de habilidades e funções psicomotoras e trabalhar com os valores.  

      19.1.3. Objetivos Específicos 

 ●. Enriquecer com um maior número possível de jogos e brinquedos pedagógicos a nossa ludoteca. 

          ●. Facilitar o trabalho do professor auxiliando na confecção de jogos e brinquedos pedagógicos de acordo com as ações desenvolvidas; 

●. Confeccionar jogos e brinquedos pedagógicos para serem vendidos, com a renda revertida em prol de melhorias da ludoteca; 

●. Adaptar jogos cedidos pela SEEDF; 

19.1.4. Ações 

●Formação de turmas de atendimento com dias e horários estipulados, de acordo com as modalidades; 

●Confecção dos jogos e brinquedos, fazendo sempre as adaptações necessárias a um melhor aproveitamento dos alunos; 

●Promoção de oficinas para construção de jogos e brinquedos pedagógicos; 

●Momentos oficiais em que toda a escola estivesse reunida para trabalho pedagógico (como por exemplo: confeccionar brinquedos 

alternativos com as crianças).   

●Visitas de professor/aluno para reconhecimento de novos materiais existentes na ludoteca. 

20. ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL (HORTA) 
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 As atividades em uma horta educativa proporciona ao educando o desenvolvimento de sua potencialidades, principalmente no que tange  

aos alunos com necessidades especiais, independentemente de suas modalidades de atendimento. Não é o mero cavar, capinar ou 

simplesmente produzir, mas sim, vivenciar cada etapa do seu acompanhamento, obedecendo a seus limites individuais. 

20.1. Objetivo geral: 

Promover a complementação no desenvolvimento das potencialidades cognitiva, físico-motora, social e psicoativas individuais aos alunos 

com necessidades especiais; sensibilizar os alunos a respeito da necessidade do equilíbrio do meio ambiente utilizando material diversificado; 

conscientizar os alunos quanto à preservação do meio ambiente, tudo isso através de uma relação prazerosa no aproveitamento do espaço físico 

natural que a escola oferece, a horta. 

20.1.2. Objetivos específicos: 

          ●. Utilizar a horta como um meio lúdico de aprendizagem; 

          ●. Promover a socialização e a autonomia 

● Complementação das atividades de coordenação motora 

          ● Realizar a integração sensorial (Tato, sabor, odor,cor). 

          ●. Reconhecer hortaliças que são utilizadas no lanche da escola. 

          ●. Reconhecer flores e as ervas semeadas. 

          ●. Formar canteiros com ervas medicinais. 

●. Promover a autoestima e autoconfiança. 

●. Promover a atenção, fala e vinculo afetivo. 

 

           ●. Promover um maior contato com a natureza. 

 

●. Complementar o lanche escolar. 

 

●. Obedecer às normas de segurança. 



 

20.1.3. Ações: 

 O educando irá identificar, enumerar, tocar, puxar, rasgar, retirar, introduzir, cheirar, comer, molhar, capinar, rastelar, higienizar, colher, 

alinhar, riscar, aplainar, etc... 

 

Atendimento: 

 Semanal com duração de 50 minutos 

Materiais: 

                 1. Corretivos 

                 2. Adubo Orgânico (Composto) 

                3. Sementes diversas 

                4. Ferramentas: Ancinho, enxada, peneira, pá, sacho, enxadão, tesoura, defensivos naturais, embalagens. 

21. ATENDIMENTO ARTES 

21.1. Características do atendimento 

O atendimento de artes no Centro de Ensino Especial não se limita ao simples papel recreativo, mas deve ser compreendido como 

instrumento pedagógico que viabiliza e contribui para o desenvolvimento dos alunos, ampliando seus olhares em relação ao mundo, seu potencial 

cognitivo e seu emocional. O contato com a arte e as manifestações culturais não pode se limitar ao entretenimento e lazer, mas deve ir além: 

servir como instrumento de expressão social e construção de identidade; promoção de inclusão social, resgate de tradições culturais e 

sensibilização para o aprendizado. Os alunos descobrem no envolvimento com as manifestações artísticas uma forma de ampliar horizontes e 

transformar realidades. 
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O atendimento deve proporcionar o desenvolvimento do letramento em arte, com isso o aluno aprende a dar significado aos seus objetos e 

se possível, produzi-los, com base nesse conhecimento. Ele deve ser visto como direito dos alunos usufruírem o patrimônio artístico da 

humanidade, de terem acesso a eles. Cabe ao educador, acreditar na capacidade, criatividade e potencialidade de seus alunos, estes agindo 

como sujeitos do fazer criativo. 

Faz parte de uma linguagem construída com códigos e materiais próprios (artes visuais, música, teatro e dança) de acordo com suas 

funções sociais, nesse sentido os conteúdos desenvolvidos devem ser vistos como modo de ampliar o conhecimento de mundo dos alunos. 

21.1.2. Objetivo geral: 

- Oferecer ao aluno uma participação no exercício de cidadania de modo que ele interaja e utilize materiais, instrumentos e procedimentos 

variados em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os, conhecendo-os, expressando sentimentos e afetividades e 

estimulando sua criatividade. 

 

21.1.3. Objetivos específicos: 

- Desenvolver as artes visuais em suas diversas habilidades: desenho, pintura colagem, histórias, músicas e teatro 

- Expressar e comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a 

sensibilidade, a criatividade e a reflexão ao realizar produções artísticas. 

- Estimular a concentração o raciocínio lógico e a criatividade. 

21.1.4. Ações: 

- Utilizar as diversas habilidades de artes visuais como desenho, pintura, colagem, histórias, músicas e teatro para que o aluno se aproprie 

dessas mesmas habilidades e as utilize como forma de expressão artística.  

- Proporcionar exercícios que estimulem a socialização, criatividade, percepção e a desinibição. 

- Exercitar a memória auditiva e visual, aguçar a audição o tato e a visão e promover a socialização, o respeito aos colegas e o conhecimento 

musical.   



 -Criar um ambiente prazeroso para estimular a criatividade, incentivar a brincadeira e promover o faz de conta, a construção de brinquedos e a 

socialização. 

ATENDIMENTOS: 
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22. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

ANEXO I 
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23. AVALIAÇÃO 

Professor nenhum é dono de sua prática se não tem em mãos, a reflexão sobre a mesma. Não existe ato de reflexão, que não leve a 

constatações, dúvidas e descobertas e, portanto, que não nos leve a transformar algo em nós nos outros e no mundo. MADALENA FREIRE. 

Nossa avaliação é vinculada a uma prática educacional necessária para que se saiba em que nível de desenvolvimento se encontra o 

aluno, o que já conseguiu avançar, como intervir para minimizar suas dificuldades e estimular suas potencialidades, objetivando uma 

reestruturação do trabalho pedagógico disponibilizado neste CEE.  

           Como instrumento utilizaremos o relatório semestral individual dos alunos, preenchido pelos professores regentes, do Registro das 

Atividades do Plano pedagógico individual- PPI (que se caracteriza em última instância como o currículo funcional do aluno), de um portfólio 

individual, com registros diários, que proporcionarão uma visão alargada e detalhada da aprendizagem, bem como, dos diferentes componentes 

do desenvolvimento cognitivo, físico, social e afetivo. E também, viabilizaremos a aplicação de escalas de desenvolvimento: Ficha Evolutiva 

(AnexoIII) e Escala Portage (AnexoIV). 

 A comunidade escolar irá participar da avaliação das ações propostas no PPP deste CEES através de reuniões e questionários, que serão 

enviados periodicamente aos responsáveis dos alunos. 

           Há também, a Avaliação do SIADE proposta pela Secretaria de Educação, que deverá ser feita semestralmente, com o objetivo de refletir 

sobre as ações pedagógicas realizadas por todos os segmentos escolares.  

DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL TRIÊNIO 2017-2019 

A partir da avaliação do SIADE e das avaliações pedagógicas semestrais, retomaremos este documento avaliando ao longo do ano letivo 

se as metas proposta foram sendo alcançadas ou se estão sendo operacionalizadas para o bom andamento do trabalho coletivo. Este registro 

norteará as ações pedagógicas e administrativas do semestre subsequente, e até do ano de 2018. 

A partir dessas propostas de avaliações elaboramos algumas estratégias: 



Estratégia 01: Toda a comunidade escolar deverá esforçar-se para garantir um ambiente investigador e prazeroso, onde a aprendizagem se faça 

presente; 

Estratégia 02: A Direção juntamente com toda a comunidade escolar realizará balancetes de toda verba que a escola receberá, bem como os 

gastos da mesma para que os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sejam evidenciados; 

Estratégia 03: O Conselho Escolar deverá posicionar-se e tomar decisões sobre os assuntos de importante relevância para o bom andamento e 

funcionamento da Instituição de Ensino; 

Estratégia 04: A Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem viabilizará o encaminhamento dos alunos de quatro a quatorze anos a serem 

incluídos no Ensino Regular; 

Estratégia 05: A Coordenação e Supervisão Pedagógica mediarão o trabalho realizado pelo corpo docente, servindo como suporte na 

organização dos Componentes Curriculares de Ensino e na dinamização da prática pedagógica; 

Estratégia 06: A Coordenação e a Supervisão Pedagógica, em parceria com todo corpo docente oportunizará encontros, cursos e palestras que 

garantam uma formação continuada e atualização do pensar pedagógico para uma globalização do conhecimento; 

Estratégia 07: A Supervisão Pedagógica em parceria com a Coordenação Intermediária de Ensino Especial da CRE de Sobradinho, 

proporcionará aos profissionais da escola, reuniões periódicas, pré-agendadas, para estudos, repasse de informações e para um maior contato 

entre as partes citadas. 

Estratégia 08: O corpo docente oferecerá suporte pedagógico necessário para o desenvolvimento físico, social, afetivo e cognitivo dos alunos. 

CRONOGRAMA DE PASSEIOS PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2018. 

 Todo passeio pedagógico e justificado por ser culminância com o trabalho desenvolvido dentro do CEE, focando o aprender diferenciado. 

Sabemos que todo mundo, independente da deficiência, adquire conhecimento de forma diferenciado. Como OLIVEIRA (2002), diz: 

A própria discussão sobre a operacionalização de uma educação inclusiva confere igualmente um lugar de destaque à avaliação pedagógica e 

traz implicações importantes para a ação do professor. Mais do que conhecer as patologias dos alunos e os limites de seu desenvolvimento, o 

processo de inclusão enfatiza suas condições de aprendizagem e o seu nível de competência curricular. 
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 Com vistas ao exposto acima, informamos que é de inteira necessidade que os passeios pedagógicos aconteçam. Pois, principalmente no 

Ensino Especial, a necessidade de sair do abstrato para o concreto e de inteira importância, uma vez que a característica de aprendizagem do 

nosso público alvo é diferenciado dos demais, por isto mesmo é que estão inseridos, ainda, no Centro de Ensino Especial. 

CALENDÁRIO DE EVENTOS – 2018 

 
PLANEJAMENTO ANUAL 

 
 FEVEREIRO 

 

 SEMANA PEDAGÓGICA 

          Semana de recepção e adaptação dos alunos 

 Início das atividades escolares, socialização dos 

professores e alunos, dinâmica e músicas.  

  1ª Reunião de Pais (sábado letivo) recomposição do 

calendário  

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE – EEAA 

 Planejamento Coletivo 

 
 
 

 MARÇO 

 
Planejamento quinzenal: INCLUSÃO  
 
Planejamento quinzenal: PÁSCOA  
 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da 
Educação Inclusiva. 

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 
CEE - EEAA 

 

 
 

 ABRIL 

 
 Planejamento quinzenal: USO SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA/ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  



 
 Planejamento quinzenal: ÍNDIO Semana da 

Conscientização do Uso Sustentável da Água. 
 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE - EEAA 

 
 
 
 MAIO 

 
 Planejamento quinzenal: SEMANA DE EDUCAÇÃO 

PARA VIDA  
 Planejamento quinzenal: FESTA DA FAMÍLIA  
  Festa da Família (sábado letivo) recomposição do 

calendário  
  Passeio ao Parque da Cidade (Educ. PRECOCE) 

 Saúde Bucal 

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE – EEAA 

 
 

 JUNHO 

 
 Planejamento quinzenal: FESTA - COPA JUNINA 

Planejamento quinzenal: COPA  
 Dia Nacional da Educação ambiental  
 Festa Copa Junina (sábado letivo) recomposição do 

calendário 
 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE - EEAA 
 

 
 JULHO 

 

 Avaliação do Projeto Pedagógico 

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE - EEAA 

RECESSO ESCOLAR  

 
 

 AGOSTO 

 

 Planejamento quinzenal: FOLCLORE 
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 Caldo – Festa tradicional da Escola 

 2ª Reunião de Pais e Mestres (sábado letivo) 
recomposição do calendário. 

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 
CEE - EEAA 

 

 
 

 SETEMBRO 

 

 Planejamento quinzenal: Semana da Pátria                

Primavera; 

           Semana do trânsito; 

           Aniversário do CEE - 24/09/90 (28 anos) 

 Teatro Lobo Guará (data a definir) 

  Culminância do Dia Mundial da luta das pessoas 
com deficiência (sábado letivo) recomposição do 
calendário 

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 
CEE - EEAA 

 

 
 OUTUBRO 

 

Planejamento quinzenal: SEMANA DAS CRIANÇAS  

 Passeio à TRANSITOLÂNDIA (data a definir) 

 Passeio ao Parque Jequitibás (Agendar) 

 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE - EEAA 

 

 
 NOVEMBRO 

 

Planejamento quinzenal: Consciência Negra 

 Diversidade Cultural 



 Operacionalização sobre as práticas pedagógicas do 

CEE - EEAA 

 

 
 DEZEMBRO 

ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

 3ª Reunião de Pais e Mestres (sábado letivo) 
recomposição do calendário 
 

 Festa de Natal do Atendimento Especializado de 

Educação Precoce - PEP 

 Festa de Natal do CEE 01 
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25. ANEXOS: 

 

PROJETO      PEDAGÓGICO     CEE 01 

Coordenação  Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

TÃO IMPORTANTE QUANTO O QUE SE ENSINA E SE APRENDE É COMO SE ENSINA E COMO  SE APRENDE.”                                                                                                                                                          

CÉSAR COLL 

 

 

SOBRADINHO-DF 

2018 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos estudantes a possibilidade de relacionar-se com os conteúdos acadêmicos e conceitos básicos condizentes com a sua 

idade cronológica e de desenvolvimento; objetivando aprimorar seus conhecimentos pré-adquiridos, visando sua maior independência e 

autonomia nas atividadades de vida diária, favorecendo a comunicação e a adequação de seu comportamento nas diversas situações cotidianas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabalhar o curriculo funcional em todas as suas dimensões, tais como, as funções intelectuais, comportamento adaptativo, a formação da 

identidade pessoal, social e cultural, e também, as funções psicomotoras do estudante. 

 Utilizar os sentidos para identificar os odores, os sabores, os vários tipos de sons e sensações e distinguir as semelhanças e diferenças 

(características das coisas)  

 Contribuir para evolução global do estudante; 

 Promover a psicomotricidade como fator fundamental para o desenvolvimento de habilidades; 

 Proporcionar estímulos motores e afetivos por meio de atividades sensoriais e motoras 

 Promover estratégias pedagógicas diferenciadas construindo uma variedade de recursos concretos 

 Desenvolver a coordenação motora em atividades que envolvam utilização de movimentos finos de pressão, encaixe e recorte; 

  Identificar pontos de referências no espaço, representando pequenos percursos e trajetos; 

 Experimentar e explorar diferentes objetos e materiais para expressar sua criatividade na construção de trabalhos artísticos. 

 

JUSTIFICATIVA 

Visando  sempre  o bem estar e  o desenvolvimento dos alunos, o projeto O que mais podemos sentir... Tem o objetivo de promover 

experiências sensoriais, trabalhar os 5 sentidos (visão, olfato, tato, audição, paladar) visando compreender as sensações que nos são 
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despertadas pelo sentidos; reconhecer os diferentes sentimentos e expressões que podemos ter juntamente com o desenvolvimento motor. Para 

isso, será necessário a parceria com toda a comunidade escolar. 

Como promover experiências sensoriais nos alunos com deficiência  utilizando o ambiente que o cerca e o seu próprio corpo? 

PROCEDIMENTOS 

O currículo não deve ser concebido de maneira a ser o aluno quem se adapte aos moldes que oferece, mas como um campo aberto à diversidade. 

Tal diversidade não deve ser entendida no sentido de que cada aluno poderia aprender coisas diferentes, mas sim de diferentes maneiras. (PASTOR. 

1995 p. 142-143) 

 PARA O SENTIDO DA VISÃO: Trabalhar por meio de brincadeiras, cartazes, recortes e colagens, vídeos e livros as diferenças entre as cores 

(e como as percebemos), claro e escuro (luz e sombra), tamanho (pequeno e grande), comunicação gestual e etc; 

 PARA O SENTIDO DA AUDIÇÃO: Usar da música, trazer diferentes tipos de som (chuva, animais, ruídos, fala), cantar, brincar de identificar 

sons sem olhar quem ou o quê está emitindo, trabalhar a linguagem e a comunicação oral; 

 PARA O SENTIDO DO OLFATO: Trazer diferentes fragrâncias, identificar quais são os cheiros, classificá-los entre agradáveis e desagradáveis, 

usar da mesma brincadeira de adivinhar às cegas qual é o cheiro que estão sentido, etc; 

 PARA O TATO: Sentir com as mãos, sentir com os pés, confeccionar tapetes com diferentes texturas para que as crianças andem por cima e 

descreva a sensação, o mesmo pode ser feito com as mãos, noção de suavidade e firmeza, de força e fraqueza, sensação do vento na pele; 

 PARA O SENTIDO DO PALADAR: Trabalhar sabores (amargo, doce, salgado, azedo), texturas dos alimentos (crocante, mole, duro, seco, 

molhado), tudo através de experimentação. Pode-se – caso possível – fazer uma oficina culinária para preparar junto das crianças diferentes 

alimentos. 

 PARA O DESENVOLVIMENTO CORPORAL: Trabalhar o controle mental e o domínio do movimento e destreza dos membros. Algumas 

atividades que podem ser feitas, que contribuem muito para o desenvolvimento cognitivo da criança, trabalhando sua motricidade fina e ampla, 

sua ludicidade e também suas noções de lateralidade e coordenação motora.  Ex: jogos de memória, recorte e colagem (papel picado, grãos, 

contas), rasgar papéis com as mãos, amassar os papéis picados, confecção de colares, pintura a sopro, a dedo e/ou a pincel, massinhas de 

modelar, argila, brincar de faz-de-conta, mímicas: rir, chorar, dar gargalhadas, fazer caretas, piscar; dançar, correr com e sem apoio, equilibrar-

se num pé só, reconhecer e nomear partes do seu corpo e dos outros, brincar com água, terra, argila, areia, barro; participar de brincadeiras 



rimadas e ritmadas, cantigas de roda, canções folclóricas; dramatizar cenas familiares e histórias curtas e repetidas frequentemente, observar e 

explorar o ambiente através do tato e manipulação de material de sucata. 

A abordagem do Currículo Funcional tem sido uma proposta defendida para a educação desses estudantes, levando em consideração 

aspectos importantes para o processo de inclusão e de desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas a qualidade de vida e 

a adequação de idade cronológica/desenvolvimento, priorizando o ambiente natural do estudante para realização das atividades e também a 

participação efetiva dos professores para que paralelamente oportunizem a desenvolverem tarefas do seu cotidiano. 

 Para alcançar os objetivos desse projeto, o planejamento e a organização são essenciais para que o trabalho em equipe seja produtivo. 

Para nós, esse trabalho é visto como uma oportunidade de socialização, pois acaba sendo um contexto de convivência em que as pessoas 

podem se conhecer melhor e aprender juntas, por esse motivo, optou-se pelo trabalho em duplas de professores. 

 

EQUIPE PEDAGÓGICA 2018 

MATUTINO 
SALA  01 PROFª: CÉLIA SALA 09 B PROFª: CRISTINA 
SALA  03   PROFª: MICHELLE SALA 10  PROFª: SUELI 
SALA  04 PROFª: KÁTIA / ANA 

LÚCIA 
SALA 11 A PROFª: MÁRCIA 

POTTES 
SALA  05 PROFª: REGINA SALA 11 B PROFª: DARILENE 

(OFICINA) 
SALA  06 PROFª: ELIETE SALA 16 PROFª: AMARILDE 
SALA  09 A PROFª: ELIANE ALVES SALA 17 PROFª: MARIA JOSÉ 

 

VESPERTINO 
SALA 01 PROFª: 

FRANCELITA 
SALA 09 
B 

PROFª: ALZIRA 

SALA 03 A PROFª: PAMM SALA 10 
A 

PROFª: CLEUSA 

SALA 03 B PROFª: JANAINA SALA 10 
B 

PROFª: ANDREA JUSTEN 

SALA 04 PROFª: DÉBORA SALA 11 PROFª: CONCEIÇÃO 
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A 
SALA 05 PROFª: SÔNIA SALA 11 

B 
PROFª: DERNICE 
(OFICINA ) 

SALA 06 PROFª: Mª REGINA SALA 16 PROFª: MARLA 
SALA 09 A PROFª: IRMA SALA 17 PROFª: ILZA 

 

GESTORES JURACI  | CRISTIANO 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA JIANE DE CARVALHO RUFINO 
COORDENADORA  MATUTINO LUCIANA OLIVEIRA LIMA 
COORDENADORA  VESPERTINO MILENA ROSANE DA SILVA 

 

         É essencial que o objetivo de fazer com que os estudantes aprendam, se desenvolvam e  socializem experiências novas, seja 

constantemente, o desejo de  toda equipe pedagógica. Sabendo que reconhecer os alunos e suas necessidades, são exigências do trabalho 

pedagógico: prover a sala de aula de condições para que todos possam dela participar; priorizar, promover e acompanhar o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores (linguagem, cálculo, imaginação, atenção, memória, percepção, comparação, imitação, leitura, escrita etc.); 

preparar situações de aprendizado, organizando-as; trabalhar em conjunto com os outros professores da unidade escolar; observar e registrar os 

avanços e recuos para (re)planejar suas ações – porque a atividade pedagógica é construção das pessoas que dela fazem parte e que nela 

aprendem. Ainda na direção de refletir sobre os modos de organizar o trabalho pedagógico, podemos nos apropriar de um importante 

ensinamento de Vigotsky (1993) quando explicita que “se o curso do desenvolvimento coincidisse por completo com o da instrução, cada 

momento desta última teria igual importância para o desenvolvimento” (p. 236). O desenvolvimento, no entanto, acontece em um ritmo distinto do 

ritmo da instrução. 

 

 

 

 

 

 



 PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS 

 

  

 

 

 

 

 

Porque trabalhar por áreas? 

 

O trabalho por áreas possibilita aos estudantes a formação de uma base indispensável ao seu desenvolvimento motor, afetivo e 

psicológico, dando oportunidade para que, por meio de jogos, apresentações, atividades lúdicas, entre outras atividades, eles possam se 

conscientizar sobre os limites de seu corpo/mente; e consequentemente, possibilitar aos professores o conhecimento e o reconhecimento de 

habilidades, das limitações e potencialidades de cada um, no momento da execução e desenvolvimento das atividades pedagógicas planejadas.  

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  
Atividades 

 de 
EDUCAÇÃO 
SENSORIAL 

  

  
Atividades 

de 
EDUCAÇÃO 
SENSORIAL 

  

  
Atividades  

de 
COORDENAÇÃO 
MOTORA FINA 

  

  
Atividades 

 de 
COORDENAÇÃO 
MOTORA AMPLA 

 
PSICOMOTRICIDADE 

  

* Hora Cívica 
  

CULMINÂNCIA 
*desenvolvimento 

de atividades 
coletivas 
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Para isso, as atividades serão distribuídas semanalmente conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO MOTORA
AMPLA

EDUCAÇÃO SENSORIAL

COORDENAÇÃO MOTORA
FINA

ATIVIDADES
ARTÍSTICAS/LÚDICAS
(culminância)



 

1ª Semana do Planejamento Pedagógico 

 

 
SEGUNDA 

 
TERÇA 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
SEXTA 

  

Atividades de 
EDUCAÇÃO 
SENSORIAL 

 COORDENAÇÃO 

EX: 
ALONGAMENTO 

  
Atividades de 
EDUCAÇÃO 
SENSORIAL 

COORDENAÇÃO 

 
EX: MÚSICA 

  
Atividades de 

COORDENAÇÃO 
MOTORA FINA 

COORDENAÇÃO 

 EX: 
ALONGAMENTO 

  
Atividades de 

COORDENAÇÃO 
MOTORA AMPLA 

PSICOMOTRICIDADE 
 COORDENAÇÃO 

EX: ZUMBA 

  
* Hora Cívica 

  
COORDENAÇÃO 

 

2ª Semana do Planejamento Pedagógico 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

  
Atividades de 
EDUCAÇÃO 
SENSORIAL 
DUPLA DE 

 PROFESSORES  
RESPONSÁVEIS 

  
Atividades de 
EDUCAÇÃO 
SENSORIAL 
DUPLA DE 

 PROFESSORES  
RESPONSÁVEIS 

  

  
Atividades de 

COORDENAÇÃO 
MOTORA FINA 

 DUPLA DE 
 PROFESSORES  
RESPONSÁVEIS 

  
Atividades de 

COORDENAÇÃO 
MOTORA AMPLA 

PSICOMOTRICIDADE 
 DUPLA DE 

 PROFESSORES  
RESPONSÁVEIS 

  
CULMINÂNCIA 

*desenvolvimento 
de atividades 

coletivas  
DUPLA DE 

 PROFESSORES  
RESPONSÁVEIS 
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Em cada dia da semana serão desenvolvidas atividades com foco por áreas de desenvolvimento, sendo que a Educação sensorial será 

contemplada em dois dias consecutivos para melhor desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes, e também, para o alcançe dos 

objetivos do Projeto: O que mais podemos sentir... no qual, são abordados os trabalhos envolvendo os 5 sentidos, conforme os objetivos.  

Em Planejamento coletivo com os professores, mediante sorteio, as equipes de planejamento foram organizadas da seguinte forma para o 

primeiro semestre letivo:  

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO MATUTINO 
 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

PLANEJAMENTO MURAL 

1 1- Kátia Falcão 

2- Ione  

Semana Distrital da 

Inclusão 

5 

2 1- Márcia Pottes 

2- Darilene 

Páscoa 4 

 

 

3 

 

1- Maria José 

2- Regina M. 

Semana da 

Conscientização do Uso 

da Água | Alimentação 

Saudável 

6 

 

4 

1- Eliane Alves 

2- Cristina 

 

Dia do Índio 

7 

 

5 

1- Sueli 

2- Eliete 

Semana de Educação 

para a Vida 

2 

 

6 

1- Amarilde 

2- Luciana\ Equipe 

ped. 

 

Festa da Família 

1 

  1-Michelle  3 



7 2- Célia 

 

Copa 

COLETIVO FESTA JUNINA COLETIVO 

 

Para organização do Planejamento, segue agenda semanal dos dois turnos.  

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO VESPERTINO 
 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

PLANEJAMENTO MURAL 

1 1-Maria Regina 

2-Ilza 

Semana Distrital da Inclusão 5 

2 1-Conceição 

2-Dernice 

Páscoa 4 

3 1-Francelita 

2-Débora/ Milena -

Equipe Pedagógica 

Semana da Conscientização 

do Uso da Água | 

Alimentação Saudável 

6 

4 1-Pamm 

2-Janaína 

Dia do Índio 7 

5 1-Alzira 

2-Irma 

Semana de Educação para a 

Vida 

2 

6 1-Marla 

2-Sônia 

 

Festa da Família 

1 

7 1-Cleusa Copa 3 
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 2- Andrea Justen 



 
AGENDA SEMANAL MATUTINO - REGÊNCIA 

 
HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7:30 
Às 

8:00 

Receber os 
alunos 

ORAÇÃO 
Café da manhã 

 

Receber os 
alunos 

ORAÇÃO 
Café da 
manhã 

 

Receber os 
alunos 

ORAÇÃO 
Café da 
manhã 

 

Receber os 
alunos 

ORAÇÃO 
Café da 
manhã 

 

Receber os 
alunos 

ORAÇÃO 
Café da manhã 

 

 
8:00 
Às 

9:30 

 
Atividades de 
rotina- quantos 

somos, calendário, 
combinados e 

agenda  

PASSEIO 
MATINAL 

 

Atividades de 
rotina- quantos 

somos, 
calendário, 

combinados e 
agenda  

PASSEIO 
MATINAL 

 

Atividades de 
rotina- quantos 

somos, 
calendário, 

combinados e 
agenda  

PASSEIO 
MATINAL 

 

Atividades de 
rotina- quantos 

somos, 
calendário, 

combinados e 
agenda  

PASSEIO 
MATINAL 

 

Atividades de 
rotina- quantos 

somos, calendário, 
combinados e 

agenda  

PASSEIO 
MATINAL 

 

 
9:30 
ÀS 

10:00 

 
Atividades  

pedagógicas 
planejadas 

 

 
Atividades  

pedagógicas 
planejadas 

 

 
Atividades  

pedagógicas 
planejadas 

 

 
Atividades  

pedagógicas 
planejadas 

 

HORA CÍVICA 
 

Atividades  
pedagógicas 
planejadas 

Culminância –
quinzenal 

10:00 
ÀS 

10:30 

 
Lanche 

 
Lanche 

 

Lanche 

 

Lanche 

 

Lanche 

 
10:30 

Às 
10:45 

 
INTERVALO 

DIRIGIDO 
Supervisionado por 

INTERDISCIPLINAR 
 

 
INTERVALO 
DIRIGIDO 

Supervisionado  
DMU 

 
INTERVALO 
DIRIGIDO 

Supervisionado 
TGD 

 
INTERVALO 

DIRIGIDO 
Supervisionado 

DI/DMU 

 
INTERVALO 

DIRIGIDO 
Supervisionado 

COORDENAÇÃO/ 
DIREÇÃO 

 
11:00 

Às 
12:30 

Higiene 
Atividades em sala 
Organização dos 

materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em 

sala 
Organização dos 

materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em 

sala 
Organização 

dos materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em 

sala 
Organização dos 

materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em sala 
Organização dos 

materiais e 
Despedida 

 
AGENDA  SEMANAL  VESPERTINO - REGÊNCIA 
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Assim, cada dupla de professores fica responsável por realizarem um planejamento quinzenal de acordo com o tema sorteado, e de 

compartilharem suas experiencias durante a segunda semana com os demais professores, no horários da realização das atividades planejadas 

coletivas que acontecem no pátio da escola. Durante o planejamento, ficam  responsáveis pela confecção de  01(um) mural temático uma vez a 

cada semestre. 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 

13:00 
Às 

13:15 
 

 
Receber os alunos 

Acolhida 
 

 
Receber os 

alunos 
Acolhida 

 

 
Receber os 

alunos 
Acolhida 

 

 
Receber os 

alunos 
Acolhida 

 

 
Receber os alunos 

Acolhida 
 

 
14:00 

Às 
14:30 

 

 
Atividades de Rotina- 

quantos somos, 
calendário , 

combinados e agenda  
 

 
Atividades de 

Rotina- 
quantos somos, 

calendário , 
combinados e 

agenda  
 

 
Atividades de 

Rotina- 
quantos somos, 

calendário , 
combinados e 

agenda  
 

 
Atividades de 

Rotina- 
quantos somos, 

calendário , 
combinados e 

agenda  
 

 
Atividades de 

Rotina- 
quantos somos, 

calendário , 
combinados e 

agenda  
 

 
14:30 

Às 
15:00 

 
 

Atividades  
pedagógicas 
planejadas 

 

 
 

Atividades  
pedagógicas 
planejadas 

 

 
 

Atividades  
pedagógicas 
planejadas 

 

 
 

Atividades  
pedagógicas 
planejadas 

 

 
HORA CÍVICA 

 
Atividades  

pedagógicas 
planejadas 

Culminância –
quinzenal 

15:00 
Às 

15:30 

 
Lanche 

 
Lanche 

 
Lanche 

 
Lanche 

 
Lanche 

 
16:00 

Às 
16:15 

 
INTERVALO 

DIRIGIDO 
Supervisionado 

INTERDISCIPLINAR 
 

 
INTERVALO 

DIRIGIDO 
Supervisionado 

DMU 

 
INTERVALO 
DIRIGIDO 

Supervisionado 
TGD 

 
INTERVALO 

DIRIGIDO 
Supervisionado 

DI/DMU 

 
INTERVALO 
DIRIGIDO 

Supervisionado 
COORDENAÇÃO/ 

DIREÇÃO 
16:15 

Às 
18:00 

 

Higiene 
Atividades em sala/ 

passeio 
Organização dos 

materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em 
sala/ passeio 
Organização 

dos materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em 
sala/ passeio 
Organização 

dos materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em 
sala/ passeio 
Organização 

dos materiais e 
Despedida 

Higiene 
Atividades em sala/ 

passeio 
Organização dos 

materiais e 
Despedida 



PROGRAMAÇÃO DIÁRIA 

MATUTINO 
 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 

MANHÃ 
 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

TARDE COORD. 
IND. 

PLANEJAMENTO 
QUINZENAL/ 
MURAL 

COORDENAÇÃO 
COLETIVA 

COORDENAÇÃO 
 

COORD.IND 
 

 

VESPERTINO 
 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ COORD. 
IND. 

PLANEJAMENTO 
QUINZENAL/ 

MURAL 

COORDENAÇÃO 
COLETIVA 

COORDENAÇÃO 
 

COORD. 
IND 

 

 
TARDE 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 
REGÊNCIA 

 

  Acreditamos que o trabalho com o Projeto O que mais podemos sentir... em 2018 possibilitará a participação, a reflexão e a intervenção 

na realidade dos estudantes com vistas a transformá-la. Sua principal contribuição será a adequação do ensino às necessidades educacionais de 

cada aluno, a partir de ações dinâmicas e flexíveis previstas no planejamento coletivo, tendo como foco a aprendizagem por meio da exploração 

dos sentidos. 

 As atividades serão realizadas diariamente, nos espaços diversos da escola, sala de aula, quadra, pátio e áreas externas. Reconhecemos 

que um trabalho conjunto envolvendo todos da escola irá garantir certamente um desenvolvimento pedagógico coerente com as necessidades e 

as características dos nossos alunos e de nossa escola. 

Ajudar o educando a ser o mais independente possível na aquisição de hábitos e atitudes essenciais para a vida possibilitando que se 

torne útil e participante em seu meio familiar e social é um dos principais objetivos desta proposta. Para a concretização deste projeto segue 

algumas sugestões de atividades: 
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SUGESTÕES para as Atividades Pedagógicas Planejadas 
 

 Leitura de 
imagens 

 Móbiles com 
animais 

 Encaixe 
 Alinhavo 
 Massa de 

modelar 
 Atividades 

manuais 
 Uso do painel 

sensorial 

 Atividades de 
ligar pontilhados; 

 Atividades de 
pintura com tinta 
em pequenos 
espaços; 

 Pintar caminhos; 
 Jogo da 

memória com 
textura 

 Argila 
 

 Manipulação de 
material de 
sucata. 

 Confecção de 
chocalhos  

 Mímicas: rir, 
chorar, dar 
gargalhadas, 
fazer caretas, 
piscar. 

  
 

 Traçado livre 
com giz de cera 

 Pintura a dedo 
 Colagem de 

bolinha de papel 
 Traçado de 

caminho com 
cola colorida 

 Pintura com 
material livre 

 Carimbo com 
folhas 

 Carimbo com as 
mãos ou pés 
molhados de 
tinta 

 Carimbo com a 
ponta dos 
dedos 

 Sopro com 
canudos em 
pingos de tinta  

 Perfurar placas 
de isopor com 
palito de dente 
ou caneta 

 Catar pequenos 
objetos e 
colocar em 
potes diferentes 

 Pintura com: 
esponja, balão, 
com colher, 
pincel. 

 Rasgar, 
amassar, bolear 
e colar  papel  
de diferentes 
texturas 
 
 

 Colagem de palitos 
de sorvete 

 Colagem de fios de 
lã 

 Correspondência um 
a um usando as 
mãos 

 Associação de 
partes da frente e de 
trás  

 Associação de um 
objeto ao seu 
contorno 

 Colagem de bolinhas 
de algodão 

 Pintura sequencia de 
cores 

 Colagem de papel 
picado 

 Colagem de folhas 
secas 

 Traçado de linhas 
horizontais e 
verticais a mão livre 

 Pintura com tinta, 
dobradura ou 
carimbo no trabalho 
com simetria. 

 Confecção de 
bandinha rítmica, 
para propiciar o 
canto acompanhado 
de instrumentos 
musicais. 

 Imitar o pulo do 
sapo, do 
macaquinho, do 
coelhinho, o peixinho 
nadando, a minhoca 
se arrastando e o 
som de animais 
conhecidos. 

 Contação de 
histórias 

 Encenação e ou 
dramatização 

 Propor 
brincadeiras ou 
jogos 

 Apreciação de 
desenhos 
animados ou 
filmes 

 Leitura de 
imagens 

 Uso de caixa 
surpresa 

 Degustação de 
alimentos 

 Atividade das 
sensações com 
uso dos pés 

 Oficinas de 
materiais 
reciclados 

 Construção de 
brinquedos com 
matérias 
reciclados 

 Circuito de 
psicomotricidade 

 Músicas e 
canções 
populares 

 Dinâmicas 
 

 



Em relação a ornamentação dos murais externos das salas de aula, quando houver a realização de festas promovidas por nossa escola, 

ficou decidido em Reunião Coletiva que no primeiro semestre os responsáveis serão: 

 

DEFINIÇÃO DOS MURAIS COLETIVOS 

 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

Festa Junina Festa da Família 

 

MURAL QUINZENAL 
MATUTINO: MURAL DA ENTRADA VESPERTINO: MURAL DO PALCO 

 

Cronograma 

 Segue cronograma com atividades do primeiro semestre e sugestão de atividades para o segundo semestre. 

Atividades Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

SEMANA 
PEDAGÓGICA 

x           

Planejamento : 
Inclusão 

Planejamento :  
Páscoa 

  
X 

         

Planejamento: 
Água e 

Alimentação 
Saudável 

Planejamento: 
Dia do índio 

   
x 

        

Planejamento: 
Semana de 

Educação para a 
Vida 

 Planejamento: 
Festa da Família 

    
x 
 

       

Planejamento: 
Festa Junina 

Planejamento: 
Copa do Mundo 

     
x 
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Avaliação do 
Projeto: 1º 
semestre 

      
x 

     

Planejamento: 
Folclore 

Planejamento: 
Folclore 

       
X 

    

Planejamento: 
Semana da 

Pátria 
Planejamento: 

Semana do 
trânsito  

        
X 

   

Planejamento: 
Primavera 

Planejamento: 
Dia das crianças 

         
x 

  

Planejamento: 
Diversidade 

cultural 
Planejamento: 

Dia da 
consciência 

Negra 

          
X 

 

Planejamento: 
Festa Natalina 
Encerramento 

do Projeto  

          X 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do Projeto O que mais podemos sentir... será contínuo e processual. Os responsáveis por essa avaliação serão os 

envolvidos diretamente com o projeto, como professores regentes, professores dos atendimentos interdisciplinares, coordenadores, supervisora e 

gestores. Todos serão capazes de verificar as condições de aplicação, seus êxitos e suas dificuldades com a finalidade de subsidiar as 

adequações necessárias ao sucesso da aplicação do projeto, bem como redefinir os objetivos quando necessário. 

REFERÊNCIAS  

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Curriculo em movimento da Educação Básica: Educação Especial.Brasília, SEDF. 

_________________. Secretaria de Estado de Educação. Orientação pedagógica da Educação Especial. Brasília, 2010. 



PASTOR, G. C. Uma Esculea Comum para Ninos Diferentes: La Integracion Escolar. Barcelona: EUB, 2 ed revisada e atualizada, 1995. 

VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993.  

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/sistema-sensorial-orgaos-captam-estimulos-e-informacoes.htm 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25770  acesso em 21/02/2018. 

http://www.inttegrare.com.br/novidades/noticia/57/qual-a-importancia-da-psicomotricidade-para-o-desenvolvimento-infantil-e-para-aprendizagem 

https://www.infoescola.com/educacao/trabalho-em-equipe acesso em 16/03/2018. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1068-4.pdf  acesso em 15/02/2018. 
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ANEXO II 

Plano de Ação EEAA 

   

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional  e Serviço Especial izado de Apoio à Aprendizagem  

 

 

Plano de Ação 2018 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 

CRE: Sobradinho 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho                       Telefone: 39014104 

Psicólogo responsável: Alice Lopes Plácido Sumihara                   Matrícula SEEDF: 66454-5                     CRP: 01/4928 

E-mail: alice.sumihara@gmail.com                                                                     Celular: 981146317 

Turno(s) de atendimento: Matutino 

Psicólogo responsável: Juliana Anselmo Comin                          Matrícula SEEDF: 227784-0                  CRP: 01/15975 

E-mail: julycomin@gmail.com                                                                              Celular: 981752511 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 



Pedagogo responsável: Helen Mercês da Silva                             Matrícula SEEDF: 206030-2                         

mai E-mail: helenmerces@gmail.com                                                                        Celular: 992885387 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 

Orientadora Educacional responsável: Ione Siqueira Amorim                             Matrícula SEEDF: 2133320-4                         

E-mail: ione-siqueira@bol.com.br                                                                         Celular: 82825344  

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino 

 

Diagnóstico inicial  

           O Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho foi fundado em 1º de agosto de 1969, com a denominação de Escola Classe 09 

de Sobradinho. Atendia na ocasião alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Especial. No decorrer dos anos, com a crescente 

demanda passou a atender, exclusivamente, aos alunos deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento, com transtornos 

funcionais e outros. 

 Em 1991, já com a denominação de Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho, continuava com a estrutura física de Escola 

Classe e salas com divisórias em madeirite e 1996, a escola passou por uma reforma, onde as salas foram divididas com estruturas 

permanentes. A reforma não atendeu por completo às necessidades da clientela. A metragem das salas tornou-se pequena, os 

banheiros apertados e mal localizados, sem a adaptação necessária a todos os atendimentos previstos: fraldário, box para banho 

prevendo alunos de 0 (zero) a idade adulta, armários de alvenaria em todas as salas e uma possível pia para higienização, um espaço 

na piscina para sala para atendimento da educação física e banheiros feminino e masculino, uma quadra polivalente.  

O piso não possui adaptação antiderrapante que favoreça o deslocamento de pessoas com dificuldades na marcha.  Nada foi 

adaptado para facilitar o trabalho desenvolvido com uma clientela que apresenta necessidades especiais em seu percurso educativo, 

ocorrendo apenas uma revitalização das antigas instalações. 

 Até 1990 os alunos eram triados por uma equipe de diagnóstico localizada no COMPP, em parceria com a Secretaria de Saúde. A 

partir de 1991 foi instituída uma equipe diagnóstica que atendesse exclusivamente ao ensino especial, na CRE (atualmente) de 

Sobradinho, Equipe de Apoio a Aprendizagem. A partir de 2009 esta equipe com a denominação de Equipe Especializada de Apoio a 
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Aprendizagem passou a atender exclusivamente a esta unidade de ensino, realizando ainda atendimento de estudo de caso para outras 

Instituições regulares de ensino. 

            As adaptações do espaço físico têm sido feitas ao longo destes 16 anos, por iniciativa das várias gestões. Como os recursos 

nem sempre foram suficientes contamos com a colaboração da comunidade escolar, que promoveu campanhas, rifas e eventos para 

aquisição de duas piscinas, uma interna e outra externa, que é utilizada para estimulo e suporte no atendimento motor, no meio líquido. 

Fomos contemplados como o programa do GDF – Viver sem limite. Plano Distrital de Políticas Públicas para Pessoas com 

deficiência, onde os ônibus foram disponibilizados para atender os alunos, além de promover a possibilidades de excursões, 

participações em eventos sócio culturais visando a inclusão social. Os transportes são equipados com espaços para cadeira de rodas, 

elevadores para a subida de alunos adultos e com outras limitações de acesso. Ressaltamos que tal programa possibilitou a vinda para 

a escola de muitos alunos, a qual a família não tinha possibilidade alguma de transportar estes, para a escola e para outros locais por 

falta de transporte. 

 Em 2000 foi colocado um toldo no portão de entrada para facilitar o desembarque das crianças em tempo chuvoso. Além disso, 

nesse mesmo ano, foi implantado o atendimento de Informática que contava com apenas 01 computador inicialmente, com o objetivo de 

utilizar novas tecnologias que favoreçam uma melhor aprendizagem. Hoje, ampliado, este laboratório possui dezesseis máquinas, 

provenientes do PROINFO/PROINESP, atendendo aos alunos do CEE e alunos incluídos no ensino regular com a criação da equipe 

exclusiva para este fim. 

 Em abril de 2001 iniciou-se o atendimento Equoterápico do Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho. Projeto voltado para 12 

crianças do Programa de Estimulação Precoce – PEP na faixa etária de 2 a 4 anos, contemplando ainda, uma proposta de preparação 

para o trabalho para 3 adolescentes das oficinas pedagógicas na faixa etária de 15 a 17 anos. A princípio o trabalho realizou-se no 

Rancho Canabrava, em sistema de parceria, contou com a colaboração de jovens adolescentes da comunidade, na qualidade de 

voluntários, atuando como auxiliar-guia. Esta parceria durou até o ano de 2007. No ano de 2008, o trabalho passou a ser desenvolvido 

no Instituto Superior de Educação Ciência e Tecnologia (IFB), esta unidade pertencente ao Ministério da Educação, e é parceira da 

SEE/DF, localizada na zona rural da RA (Região Administrativa) de Planaltina/DF.  

Em 2005 foram instaladas barras nos corredores e nos banheiros para melhor atender as necessidades físicas dos alunos. Ainda 

não respeitando, as regras e as normas das Leis de Acessibilidade. De acordo com a Lei 10.098/00, art º4, devem ter prioridade as 

obras que tragam maior eficiência nas modificações; para isso o planejamento, com previsão orçamentária específica para obras a curto, 



médio e longo prazo, pois o objetivo é que todas as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim 

como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos, sejam adaptados. 

 No ano de 2006, a escola em parceria com o Centro de Ensino Santa Rita de Cássia em Sobradinho, adquiriu e instalou uma 

piscina e sendo inaugurada neste mesmo ano, com aquecimento solar para esta unidade de ensino, pudesse oferecer mais um 

atendimento aos alunos.  Em 2016 foi feita cobertura na piscina e construção de vestiários masculinos e femininos, além de sala dos 

professores de educação física, realizada pela Comissão de Embaixadas GCCM. 

 A SEE/DF iniciou em 2008 a contratação de monitores, como técnico de gestão educacional para auxiliar no atendimento 

ao educando.  Contamos com o suporte técnico de 3 monitores. E a partir de 2014 iniciou-se a participação dos Educadores sociais 

voluntários. 

Em 2008, iniciou-se o atendimento complementar aos alunos incluídos em classes comuns, ofertando inicialmente os 

atendimentos de informática, psicomotricidade, artes cênicas/ plásticas e educação ambiental.  

No ano de 2014, ampliou-se os atendimentos interdisciplinares a alunos que não eram contemplados com estes atendimentos do 

Centro de Ensino Especial, passou ofertar mais dois atendimentos, ludoteca e sala de leitura, fora os: artes, educação ambiental (horta), 

educação física: solo (psicomotricidade) e piscina, informática.  Em 2017 os atendimentos complementares e interdisciplinares são 

realizados pelos mesmos professores, agrupando alunos do CEE e ensino regular. 

 A equipe especializada de apoio à aprendizagem realiza desde 2011 assessoramentos pedagógicos uma vez por semestre com a 

participação de todo o corpo docente, monitores, equipe gestora, coordenadores e orientador educacional, com objetivo de promover 

ações que contemplem os três eixos do Currículo: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

e a Educação para a Sustentabilidade, dialogando com os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização e reflentido sobre as 

práxis pedagógicas. 

            Em 2017 esta equipe, juntamente com os demais componentes da equipe pedagógica desta escola, passou a discutir e 

sistematizar o uso da Escala Portage de desenvolvimento como instrumento norteador para planejar e avaliar as atividades com os 

estudantes. Assim, todos os alunos ao final do ano letivo de 2017 estavam com a Escala Portage preenchida. Em 2018, o 

assessoramento pedagógico tornou-se uma prática pedagógica desta instituição de ensino, onde realizamos essa atividade na semana 

pedagógica, no início do ano letivo. Com os próximos encontros agendados para os meses de junho e novembro de 2018. 

           Ainda em 2017, foi elaborado por esta equipe um documento norteador para as práticas pedagógicas dos professores do CEE, 



111 
 

com objetivo de padronizar o trabalho docente. Este documento será apresentado para a equipe de professores e trabalho de forma 

minuciosa em 2018. 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – 2018 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

1- Mapeamento 

Institucional; 

 

 

 

 Meta 2 

 

Estratégia 2.54 

Desenvolver 

mecanismos 

democráticos para 

elaboração, 

acompanhamento e 

avaliação dos projetos 

políticos-pedagógicos 

das unidades 

escolares 

 

Meta 4 

Estratégia 4.10 

Adequar os centros de 

ensino especial como 

centros de referência 

de educação básica 

na modalidade 

- Conhecer e 

analisar as 

características da 

instituição 

educacional, tais 

como: espaço físico, 

localização, quadro 

funcional, 

modalidade de 

ensino, turmas, 

turnos, etc. 

- investigar, 

evidenciar e analisar 

convergências, 

incoerências, 

conflitos ou avanços 

a partir da análise 

documental e da 

observação das 

práticas escolares; 

- conhecer e analisar 

- Análise documental 

(PPP, Regimento da 

SEAA, Estratégia de 

Matrícula, currículo 

em movimento e etc) 

- Observações em 

sala de aula, 

reuniões de 

coordenação, de 

planejamento, 

reunião de pais e 

Conselho de Classe; 

- Análise de dados 

estatísticos 

relacionados à 

transferência de 

alunos para o ensino 

regular; 

- Entrevistas com a 

Equipe Gestora e 

professores para 

 

 

 

 

 

Toda comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro bimestre 

(que será revisado 

durante todo o 

tempo de atuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- avaliação 

institucional; 

- autoavaliação; 

- discussão dos 

processos e 

procedimentos 

utilizados para 

realização dos 

trabalhos no interior 

da escola; 

 

 

 



educação especial. 

Estratégia 4.19 

Garantir que os 

centros de ensino 

especial, no exercício 

de suas atribuições na 

rede de proteção 

social, desenvolvam 

ações com foco em 

prevenção e 

reparação das 

violações de direitos 

de crianças e 

adolescentes 

(violência psicológica, 

física ou sexual, 

negligência, 

constrangimento, 

exploração do trabalho 

infanto-juvenil, uso 

indevido de drogas, 

entre outras), por meio 

da inserção dessas 

temáticas no projeto 

político-pedagógico e 

no cotidiano escolar, 

identificando e 

notificando os casos 

aos órgãos 

competentes. 

o processo de 

gestão escolar e as 

práticas educativas; 

conhecer a 

concepção de 

aprendizagem, de 

ensino e avaliação; 

- Discussão entre 

pedagogo e 

psicólogo sobre as 

informações 

colhidas; 

- Discussão com 

toda a comunidade 

escolar acerca das 

informações obtidas; 

- Auxílio na 

contagem de pontos 

para escolha de 

turma dos 

professores; 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

2- Assessoria ao 

trabalho coletivo 

 

 

Meta 2 

Estratégia 2.14 

Reorganizar, por meio de 

amplo debate com os 

profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, buscando 

melhorar a qualidade da 

educação. 

Meta 4 

Estratégia 4.3 

Promover a articulação 

pedagógica em rede, 

envolvendo o atendimento 

no ensino regular na 

modalidade da educação 

especial na perspectiva 

da educação inclusiva. 

 

Estratégia 4.6 

Ampliar a formação 

continuada dos 

profissionais das escolas 

regulares do Distrito 

Federal, nas diferentes 

 

 

 

 

 

Ressignificar a 

práxis 

pedagógica do 

professor com 

vistas às 

aprendizagens 

1)Realizar estudo sobre 

as concepções  do 

desenvolvimento e 

aprendizagem, na 

coordenação coletiva da 

UE. 

2) Visita nas escolas que 

receberam alunos  

egressos da PEP de 

2017 

- Oficinas: 

3) A Operacionalização 

do atendimento no 

Programa de Educação 

Precoce; 

4) Operacionalização 

das práticas 

pedagógicas do Centro 

de Ensino Especial; 

5) Conselho de Classe/ 

assessoramento por 

modalidade de 

atendimento; 

 

 

Pedagogo e 

psicólogo do EEAA, 

SOE, Equipe 

Gestora, e toda 

comunidade escolar. 

Escolas que 

recebem os nossos 

alunos egressos da 

Precoce e classes, 

bem como 

instituições 

educacionais que 

solicitem as nossas 

intervenções. 

Parceria com o 

Conselho Tutelar, 

Secretaria de Saúde, 

Direitos Humanos-

UNIEB- CRE 

Sobradinho, 

Coordenações 

Intermediárias: da 

Educação Especial, 

SOE e equipes. 

 Duranto o ano letivo 

20/02/2018 (item 3) 

22/02/2018 (visita ao 

CEI 01); 

01/03/2018 (visita ao 

CEI 02); 

08/03/2018 (visita a 

EC16); 

13/03/2018 (visita ao 

CEI 04); 

20/03/2018 (visita a 

EC14) 

05/04/2018 (visita ao 

CEI 03); 

21/03/2018; 

04/04/2018 e 

11/04/2018 (item 4) 

07,08 e 09/02/2018 

(Conselho de Classe/ 

Assessoramento); 

21/06 e 25 a 

26/06/2018 (Conselho 

de Classe/ 

Assessoramento); 

Conselho/ 

Os professores 

registrarão suas 

considerações em 

instrumento construído 

para verificar: 

-relevância do 

conteúdo de formação; 

-estratégia utilizada; 

-organização do 

tempo/espaço; 

-material de apoio 

disponibilizado. 



áreas de atendimento aos 

estudantes com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação. 

Estratégia 4.20 

Fomentar políticas de 

promoção de cultura de 

direitos humanos nos 

centros de ensino 

especial pautada na 

democratização das 

relações e na convivência 

saudável com toda a 

comunidade escolar. 

 assessoramento do 2° 

semestre ainda sem 

data fechada; 

 

 

 

 

 

  



115 
 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

3- 

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

Meta 4 

Estratégia 4.23 

Propiciar condições 

educacionais para a 

continuidade da 

escolarização dos 

educandos com 

deficiência na educação 

de jovens e adultos, de 

forma a assegurar e 

estimular a educação ao 

longo da vida, 

observadas suas 

necessidades e 

especificidades, inclusive 

nas unidades 

especializadas. 

 

 

 

 

Estratégia 4.32 

Assegurar prioridade, 

mediante antecipação de 

matrícula e de 

atendimento, a todas as 

crianças com deficiência 

- Estimular o docente 

para um olhar 

sistêmico sobre o 

aluno; 

- Contribuir para o 

professor/coordenador 

executar situações 

didáticas e 

contextualizadas à 

aprendizagem do 

discente; 

- Estimular os 

profissionais do Centro 

às escolhas de 

processos avaliativos, 

de modo a favorecer 

as mudanças 

pedagógicas 

necessárias ao 

desenvolvimento dos 

alunos; 

 - Intervir nas queixas 

escolares; 

- Debates sobre escalas 

de desenvolvimento 

infantil, planejamento 

pedágogico individual 

(PPI), cúrriculo funcional 

e concepções de ensino e 

de aprendizagem dos 

professores e seus 

impactos no 

planejamento das 

atividades escolares. 

- Observação e 

intervenções da dinâmica 

da sala de aula e dos 

demais contextos 

educativos; 

- Realização de triagens 

de alunos deficientes ou 

com transtorno global de 

desenvolvimento oriundos 

de outros estados, 

encaminhadas pela 

CRE/Sobradinho por 

meio de 156 ou quando 

for necessário; 

- Elaboração de 

documentos e relatórios 

 

 

 

 

 

Pedagogo e 

psicólogo do EEAA, 

professores, 

coordenadores e 

supervisor 

pedagógico, 

UNIPLAT e UNIEB/ 

Sobradinho. 

 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por meio dos 

Conselhos de 

Classe, analisar a 

participação e 

envolvimentos dos 

docentes, 

preenchimento das 

escalas de 

desenvolvimento 

sugeridas, PPIs; 

- Conclusão dos 

relatórios de 

avaliação e 

internvenção 

educacional com as 

sugestões de 

intervenções para o 

ano seguinte. Além 

de encaminhamento 

adequado para o 

ensino regular com 

apoio do ensino 

especial; 



em idade escolar (de 4 a 

17 anos) em todas as 

escolas comuns públicas 

e privadas do Distrito 

Federal; 

de avaliação e 

intervenção educacional, 

apresentando a 

conclusão de cada caso; 

- Avaliação e reavaliação 

dos alunos de maneira 

contextual para 

encaminhamentos 

necessários; 

- Promoção de estudos 

de caso para adequação 

ou mudança de 

atendimento dos alunos; 

- Orientar as ações de 

professores e de outros 

profissionais do ensino 

regular para o 

planejamento de 

intervenções 

educacionais adequadas 

à situação escolar do 

aluno, mediado pela 

UNIEB ou demais 

equipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

4- Entrevistas dos 

candidatos a 

professor subtituto 

para obtenção de 

declaração de 

aptidão: Di, DMU, 

TGD, Precoce e Eja 

Interventiva 

Meta 4 

Estratégia 4.4 

Ampliar as equipes de 

profissionais da 

educação para 

atender à demanda do 

processo de avaliação 

multidisciplinar e 

escolarização dos 

educandos com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação, 

garantindo a oferta de 

professores do 

atendimento 

educacional 

especializado, de 

técnicos em gestão 

educacional na 

especialidade monitor, 

intérpretes 

- Selecionar dentre os 

candidatos aqueles 

com perfil para 

trabalhar no ensino 

especial; 

- Entrevista 

direcionada para o 

posicionamento do 

profissional em 

relação a área 

pleiteada, bem como 

análise dos cursos nas 

áreas específicas, com 

carga mínima de 80h; 

Pedagogo e psicólogo 

do CEE 

- Durantes os meses 

de janeiro e fevereiro 

de 2018, 

encaminhados pela 

UNIGEP; 

Entrega de 

declaração de 

aptidão; 



educacionais de 

Libras, guias-

intérpretes para 

surdos-cegos, 

professores de Libras, 

prioritariamente 

surdos, e professores 

bilíngues.  
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ANEXO III- FICHA DE ACOMPANHAMENTO EVOLUTIVO  

 

 

 

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

1 mês 

Em prono, levanta a cabeça momentaneamente.     

Deixa cair imediatamente o chocalho que é colocado 
em sua mão. 

    

Puxado para a posição sentada, a cabeça cai para 
trás, pendendo acentuadamente. 

    

Rola parcialmente para o lado.     

Em suspensão ventral, a cabeça pende a frente 
sobre o peito. 

    

A mão se fecha ao contato.     

A criança fixa o objeto momentaneamente na linha 
da visão. 

    

Reage aos sons com reflexo de moro.     

Reduz ou cessa atividade quando ouve sons 
próximos. 

    

Faz pequenos ruídos com a garganta.     

Chora com sons guturais (o choro se localiza na 
parte de trás da garganta). 

    

Faz exigência, chorando geralmente chora na hora 
de alimentação ou quando tem outras necessidades. 

    

2 meses 

Em prono, levanta a cabeça de maneira que o seu 
queixo fica afastado da superfície em que se 
encontra. 

    

Na posição sentada, mantém a cabeça 
predominantemente ereta, oscilando. 

    

Olha demoradamente para a linha média a 25 cm, à 
frente dos olhos. 

    

Acompanha o objeto movido lentamente dentro do 
campo visual. 

    

Olhar dirigido aos arredores, mais direto e dinâmico.     

Tilintar da sineta: presta atenção ao diminuir a 
atividade. 

    



 

Emite sons vocálicos isolados, tais como: a – e – u.     

O choro da fome e de medo são diferenciados.     

Gorjeia e/ou sorri em resposta à fala do adulto.     

Acompanha a pessoa em movimento.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

3 meses 

Em supino, mantém as mãos abertas ou 
frouxamente fechadas. 

    

Em prono, o peso se apoia nos cotovelos e 
antebraços. 

    

Segura o chocalho ativamente.     

Apresentado o objeto, olha imediatamente para a 
linha média. 

    

Segue o objeto em todo o seu processo dinâmico, 
vagarosamente. 

    

Olha o objeto mais do que vagarosamente.     

Ao aproximar o objeto, reage piscando.     

Vira a cabeça procurando o som e fixa o olhar no 
objeto sonoro. 

    

Emite sons vocálicos isolados que se prolongam, 
como “aaaa....ooo...” 

    

Vocaliza e/ou tenta conversar em resposta à 
estimulação social. 

    

Chora “sentida”, o choro tem a qualidade de lástima.     

Sons diferenciados: quando estimulada por toque ou 
brincadeira. Emitirá diferentes sons de 
contentamento. 

    

Olha predominantemente a figura materna.     

Olha a mão.     

Agarra os objetos que estão próximos.     

4 meses 

Em supino, apresenta uma postura simétrica, com a 
cabeça na linha média. 

    

Em supino, as mãos se tocam na linha média.     



 
 

Em supino segura a argola e a leva à boca.     

Em supino, tateia, arranha e agarra o próprio corpo, 
cabelo ou roupas. 

    

Sentado, com apoio, mantém a cabeça firme, 
inclinada para a frente. 

    

Em prono, a cabeça se ergue num ângulo de 90° em 
relação à superfície do berço, com as pernas 
estendidas. 

    

Em prono o bebê mostra uma tendência a virar-se.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

4 meses 

Mantém a argola pendente por cerca de um minuto 
na mão. 

    

Objeto pendente: olha imediatamente e de maneira 
prolongada. 

    

Olha para o brinquedo na mão.     

Brincando, o bebê leva uma ou ambas as mãos ao 
rosto para olhá-las. 

    

Presta atenção a voz humana e responde 
balbuciando. 

    

Vira a cabeça a ruídos familiares e localiza sons.     

Retira o pano que lhe cobre o rosto.     

Olha a mão e o objeto que segura.     

Brinca com as mãos (tateamento mútuo).     

Acompanha movimento circular com 50 cm de 
distância. 

    

Ri alto, espontaneamente ou em resposta a 
estimulação social. 

    

Reage positivamente quando vê a mão.     

Sorri significativamente: sorri em resposta a certos 
estímulos e não indiscriminadamente. 

    

Inicia sons consonantais: balbucia /k/, /g/, /b/.     

Apresenta sorriso social espontâneo.     

Vocaliza o som quando solicitado.     



 

Antecipa a chegada do alimento ao vê-lo.     

Senta-se escorado (10 – 15 min.).     

Puxa a roupa sobre os olhos.     

5 meses 

Em supino ou sentado com apoio, as mãos são 
lentamente levadas até o objeto apresentado, com 
controle. 

    

Sentado com apoio, mantém a cabeça ereta, firme.     

Em prono, mantém os braços estendidos, apoiando 
o peso nas mãos. 

    

Em prono, arranha o tampo da mesa ou plataforma.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

5 meses 

Apresenta preensão precária do cubo, quando 
colocado na mão ou durante a preensão 
espontânea. 

    

Rola de prono para supino.     

A criança vira os olhos, a cabeça e/ou o corpo para o 
lado em que o objeto desapareceu. 
 

    

Diante do brinquedo, aproxima as duas mãos.     

Pega o brinquedo se colocado perto da mão.      

Encontra o objeto parcialmente coberto.     

Diante de dois brinquedos, segura o primeiro e olha 
o segundo. 
 

    

Vocaliza expressando contrariedade quando um 
objeto é removido. 

    

Sorri consigo mesmo quando colocado em frente a 
um espelho. 

    

6 meses 

Em supino, levanta a perna estendida o suficiente 
para ver ou pegar o pé. 
 

    

Rola por completo de supino para prono. 
 

    

Sentado na cadeira, mantém o tronco ereto.     

Pega o cubo com a palma da mão ou com a mão 
inteira (preensão palmar) (2,5 cm). 

    



 
 

 

Permanece com o chocalho na mão por cerca de um 
minuto. 
 

    

Leva à boca um objeto.     

Vira a cabeça em direção a fonte sonora.     

Desvia a atenção visual de um objeto para outro.     

Procura o objeto parcialmente coberto.     

Distingue a voz amiga da zangada.     

Inicia um intercâmbio social, sorrindo e vocalizando.     

Balbucia para você ou para os brinquedos dele como 
se estivesse começando uma “conversa”. 

    

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

6 meses 

Discrimina estranhos.      

Sorri e fala consigo mesmo quando colocado em 
frente a um espelho. 

    

7 meses 

Em supino, levanta a cabeça como num esforço para 
sentar-se sem auxílio. 

    

Senta-se, momentaneamente, apoiado nas mãos, 
inclinando-se rapidamente para frente. 

    

Sustenta a maior parte de seu peso quando você o 
equilibra, segurando-o por baixo dos braços e em 
volta do peito. 

    

Mexe na bola com as mãos em forma de ancinho, 
com todos os dedos flexionados, num movimento de 
coçar ou arranhar. 

    

Ao ser segurado pelo tronco, sustenta grande parte 
do peso e saltita ativamente. 

    

Em prono, numa superfície dura, vira-se de maneira 
circular sobre o abdômen, através de ação 
coordenada de braços. 

    

Diante de vários brinquedos, segura um e aproxima-
se do outro. 

    

Brinca com a sua imagem refletida no espelho.     

Acompanha com o olhar um objeto caindo.     



 

Diante de vários brinquedos, segura um e pega 
outro. 

    

Bate sineta, chocalho.     

Transfere objetos de uma mão para outra.     

Bate objetos contra mesa, chão, etc.     

Manipula dois objetos simultaneamente.     

Retira o objeto que brinca, quando este objeto e sua 
própria mão são cobertos. 

    

Emite sons /mã/, /mã/, /mã/, especialmente quando 
chora. 

    

Emite sons vocálicos em série com controle, com: 
“ah-ah-ah-ah-oh-oh-uh-oh-oh-oh”. 

    

Rejeita solicitação para responder: a criança está no 
estágio do “não”, a resposta será verbal ou gestual. 

    

Repete ruído próprio.     

Na posição supino, põe o pé na boca.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

7 meses 

Quando colocado em frente ao espelho, olha, 
valoriza e tenta pegar a própria imagem (pode ter 
reação de choro). 
 

    

8 meses 

Senta-se firme por mais ou menos um minuto sem 
se apoiar nas mãos quando você o coloca numa 
superfície dura. 
 

    

Tenta pegar uma bolinha, aproximando o polegar da 
lateral do indicador dobrado ou estendido. 

    

Mantém-se brevemente de pé se você segura suas 
mãos à altura do seu ombro, apenas para equilibrá-
lo. 

    

Levanta-se ajudado com as duas mãos.     

Diante de dois brinquedos diferentes, segura um e 
olha o outro. 

    

Segura dois objetos demoradamente.     

Retém dois brinquedos na apresentação do terceiro.     

Olha as mãos de uma pessoa ao parar de bater 
palmas. 

    



 
 

Tenta expressar suas necessidades através de 
gestos. 

    

Responde a negativas e a seu nome.     

Imita a entonação de voz.     

Brinca de esconde-esconde.     

Encontra um brinquedo que está totalmente 
coberto. 

    

A criança presta atenção seletivamente a palavras 
familiares, gestos e sinais e responde 
adequadamente. 

    

Emite sons como: “ba”, “ca”, “ga”.     

Morde e mastiga o brinquedo.     

Busca persistentemente brinquedos fora do seu 
alcance. 

    

Toma conhecimento do que se passa em sua volta.     

Olha e balbucia para uma pessoa próxima para 
chamar a atenção. 
 

    

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

9 meses 

Senta-se firme por 10 minutos ou mais, quando você 
o coloca sobre uma superfície dura. 

    

Quando colocado, fica de pé, segurando-se nos 
móveis ou na grade do berço, sem apoiar-se no 
peito. 

    

Sentado, inclina-se para frente e retorna completa e 
suavemente à postura ereta. 

    

Fica na posição de gato, balançando-se para frente e 
para trás. 

    

Bate e empurra um cubo sobre o outro.     

Apresenta preensão bem sucedida de uma bolinha, 
entre o polegar e a parte lateral do indicador 
recurvado (preensão em tesoura). 

    

Passa da posição sentada para prono ou de gatinhos, 
sem se virar primeiro para o lado ou cair. 

    

Diante de cubos amontoados, pega o terceiro e 
deixa cair os dois que pegou anteriormente. 

    

Entende gestos: “vem cá”, “aponta objeto para ele 
pegar”. 

    



 

Responde quando o seu nome é pronunciado.     

Responde diferentemente a pessoas conhecidas e a 
estranhos. 

    

Encontra um objeto que está completamente 
coberto em três locais diferentes. 

    

Combina claramente dois sons: “bá-bá”, “da-da”, 
etc., mas sem nenhum significado especifico. 

    

Imita sons como: tosse, grunhidos, risinhos, o estalar 
da língua, dos lábios, etc. 

    

Segura a mamadeira ou o copo.     

Come biscoito sozinho.     

Tenta agarrar as roupas das pessoas.     

10 
meses 

Senta-se com bom controle sem apoio das mãos, 
indefinidamente. 

    

Levanta-se sozinho, apoiando-se nos móveis ou na 
grade do berço. 

    

Engatinha.     

Solta um cubo da mão de modo rudimentar ou 
desajeitadamente. 

    

Pega prontamente uma bolinha e a segura 
firmemente. 

    

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

10 
meses 

Pega a sineta pela haste (preensão inferior em 
pinça). 

    

Compara dois cubos.     

Procura atrair atenção sobre si.     

Com a argola e o barbante em alinhamento obliquo, 
colocados na mesa de teste, o bebê puxa a corrente 
com facilidade até trazer a argola ao seu alcance. 

    

Puxa brinquedos pelo cordão.     

Imita bater no tambor.     

Apanha objeto dentro da caixa.     

Encontra um objeto sob três anteparos superpostos.     



 
 

Utiliza uma palavra ainda não bem articulada para 
designar uma ação, um objeto ou grupo de objetos. 

    

Duplica as sílabas: “mamã” e “papa”, referindo-se à 
mãe e ao pai (sons com significado). 

    

Brinca de “bate palminha”, “adeusinho”, “até logo” 
ou “tchau”, “cadê o neném” (esconde-esconde). 

    

Procura objetos atrás de obstáculos: procurará 
objeto escondido. 

    

Imita sons de fala: imitará sons feitos pelo adulto.     

Apanha biscoito para comê-lo.     

11 
meses 

De pé, segurando nos móveis ou na grade do berço, 
equilibra, levanta e abaixa um dos pés ou os dois 
alternadamente. 

    

Pega a sineta pelo topo da haste.     

Volta-se para trás ao ouvir um barulho.     

Atende a ordens simples.     

Estende objeto à outra pessoa.     

Segura um lápis e rabisca.     

Empilha dois cubos.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

11 
meses 

Imita sons como estalo de língua, dá tchau, bate 
palmas. 

    

Tenta pegar imagens de brinquedos refletidas no 
espelho, como também de seus pés. 

    

Imita sons novos: imitará sons de cachorro, relógio, 
vacas, etc. (onomatopeias). 

    

Diz uma palavra: a criança dirá uma palavra 
diferente de “mamá, dadá” que terá significado. 

    

Balança a cabeça para indicar “não”.     

Mostra o brinquedo às pessoas sem soltar.     

Leva o copo à boca conseguindo beber.     

Tenta apossar-se do brinquedo de outra criança.     



 

Reage quando tentam lhe tirar o brinquedo.     

12 
meses 

Segura o copo e a colher sozinho, precisando de 
ajuda para levar à boca o alimento. 

    

Anda de lado segurando os móveis ou a borda do 
berço para apoiar-se, trocando as mãos. 

    

Anda, se você segura as duas mãos para equilibrá-lo.     

Apresenta preensão perfeita, em pinça, de uma 
bolinha. 

    

Uso da intencionalidade, transpondo um objeto 
após o outro ou colocando vários cubos dentro da 
caixa. 

    

Retira encaixe circular com facilidade.     

Estende objetos para outras pessoas em resposta a 
“dê-me isto”. 

    

Responde à palavra inibitória: “pare”, “não faça”.     

Expressa sentimento: medo, afeto, ciúme, 
ansiedade, simpatia. 

    

Sabe seu próprio nome verbal ou não-verbal.     

Entende ordens com gestos: virá quando for 
chamado 

    

Indica desejos, verbalmente ou não verbalmente.     

Intencionalmente, tira o brinquedo de um lugar para 
outro. 

    

Manifesta afeto por beijos e abraços.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

12 
meses 

Busca proteção dos adultos em caso de perigo.     

Oferece bola à imagem refletida no espelho.     

Coopera quando você o está vestindo.     

Manifesta exigência de passear seguro pelas mãos.     

Gosta da brincadeira de “o perseguidor”.     

Gosta de brincar de esconder.     



 
 

13 
meses 

Anda seguro por apenas uma das mãos.     

Tenta construir uma torre com dois cubos por 
imitação. 

    

Coloca brinquedo dentro de uma caixa por imitação.     

Segura um brinquedo por um fio amarrado a ele e 
observa o movimento do brinquedo. 

    

Explora cubos amontoados de modo controlado ou 
numa sequência um a um, pega e solta até quatro. 

    

Sua linguagem inclui duas palavras, além de “mamã” 
e “papá”. 

    

Dá um brinquedo para você, se você o pedir, 
colocando-o em sua mão. 

    

14 
meses 

Mantém-se em pé, momentaneamente, sozinho.     

Pega dois cubos numa das mãos.     

Coloca um brinquedo dentro de uma caixa, 
espontaneamente ou após solicitação. 

    

Rabisca com um lápis para frente e para trás, depois 
que você mostrou a ele como se faz. 

    

Sua linguagem inclui três ou quatro palavras, além 
de “mamã” e “papá”. 

    

Conhece alguns objetos pelo nome, identificando-o 
quando alguém pergunta onde ele está. Ex.: luz, seu 
sapato, a televisão, etc. 

    

Sabe o nome dos objetos que usa: cadeira, boneca, 
gatinho, etc. 

    

Apresenta um jargão incipiente, que consiste em 
duas ou três locuções semelhantes a palavras, 
soando como frase enunciada numa língua 
estrangeira. Há presença de inflexões e pausas. 

    

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

14 
meses 

Mostra preferência por objetos: demonstra o que 
gosta e o que não gosta. 
 

    

Imita sons de palavras sem indicar conhecimento do 
significado. 
 

    

Brinca de bola, fazendo um pequeno movimento de 
atirar a bola em sua direção. 
 

    

Gosta de brincar de esconde-esconde.     



 

15 
meses 

Anda poucos passos, começa, para.     

Sofre queda repentina ao andar.     

Abandona o “engatinhar” e o “andar” passa a ser o 
método de locomoção preferido. 

    

Sobe um ou dois degraus de escada de gatinhas.     

Coloca sem demonstração a bolinha na garrafa, 
diante de ordem ou gesticulação. 

    

Ajuda a virar as folhas de um álbum.     

Faz torre de dois cubos e ela deve ficar de pé.     

Diante de rabiscos imitativos vigorosos, reproduz o 
movimento de um lado para o outro, demonstrado 
pelo examinador, ainda que não apareça marca no 
papel. 

    

Atira o brinquedo para longe ao brincar.     

Insere encaixe circular (o encaixe não precisa ser 
totalmente inserido na abertura). 

    

O seu vocabulário inclui de 4 a 6 palavras com 
significado mais especifico, inclusive nomes de 
irmãos, parentes e amigos. 

    

Usa um jargão mais rico e mais elaborado, 
compreendendo frases inteiras. 
 

    

Indica o que quer, apontando ou olhando para o 
objeto. 

    

Inicia a regulação parcial de esfíncteres.     

Indica quando a fralda está molhada.     

Mostra ou oferece brinquedo.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

18 
meses 

Anda sozinha e raramente cai.     

Anda depressa e corre com rigidez.     

 
Sobe escada seguro por uma das mãos, em posição 
ereta. 
 

    



 
 

Senta-se numa cadeira pequena.     

Trepa numa cadeira de adulto e depois se fira para 
sentar-se. 
 

    

Arremessa a bola na postura de pé.      

Vira duas ou três folhas, de cada vez, de um álbum.     

Constrói torre com três a quatro cubos.     

Faz rabisco imitativo sem considerar a direção.     

Aponta para expressar desejos e para chamar 
atenção para eventos. 
 

    

Rabisca espontaneamente, após ser solicitada a 
“escrever no papel”, sem demonstração, pelo 
examinador. 
 

    

Entende um pedido: responderá a “dê-me aquilo”, 
quando acompanhado de gestos. 
 

    

Seu vocabulário inclui dez palavras.     

Nomeia a bola.     

Nomeia ou aponta para as figuras de um álbum de 
desenho (nessa fase, a criança tende mais a 
identificar do que a nomear). 
 

    

Conhece (apontando) três das seguintes partes: 
cabelo, boca, orelhas, mãos, olhos, pés e nariz. 
 

    

Começa a cantar.     

Entrega o prato vazio.     

Come sozinha e parcialmente derrama.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

21 
meses 

Regula os esfíncteres durante o dia.     

Carrega ou afaga boneca.     



 

Desce escada, em posição ereta, se você a segura 
por uma das mãos.  

    

Sobe escada segurando no corrimão.     

Chuta uma bola grande mediante demonstração.     

Constrói torre de cinco cubos.     

Brinca com cubos, empurrando e imitando carros, 
trem. 

    

Diante de cubos amontoados, faz torre de seis (a 
criança pode precisar de demonstração e incentivo). 

    

Coloca dois ou três encaixes (com demonstração).     

Coloca a forma quadrada no orifício correspondente 
do tabuleiro. 

    

Procura um objeto escondido em uma série de 
sucessivos deslocamentos invisíveis, com três 
anteparos. 

    

O seu vocabulário inclui 20 palavras.      

Combina espontaneamente duas ou três palavras, 
como: ”papai vai”, “até logo, mamãe”, “neném 
cama”. 

    

Tenta seguir ordens: o examinador diz: “ponha a 
boneca sobre a mesa”. A criança tentará seguir 
ordem. 

    

É capaz de apontar 5 partes do corpo.     

Descobre que cada coisa tem nome: perguntará 
constantemente: “o que é isto? ” 

    

Conversa usando frases curtas.     

Usa o copo adequadamente e o coloca de volta 
quando termina. 
 

    

Pede comida, bebida e para ir ao banheiro.     

Puxa a pessoa para mostrar o que quer.     

Gosta de brincar com crianças mais velhas.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

24 
meses 

Corre bem sem cair.     



 
 

Sobe e desce escada sozinha.     

Chuta uma bola grande, sem demonstração.     

Constrói torre de seis ou sete cubos.     

Vira a folha de um álbum, uma a uma.     

Imita o risco vertical.     

Imita o risco circular.     

Identifica de três a cinco figuras.     

Alinha os cubos para fazer um trenzinho.     

Obedece a ordens simples: é capaz de seguir 
instruções verbais e não verbais, tais como: “dê-me 
a boneca”, “ponha a colher na xícara”. 

    

Conhece a função de alguns objetos: sabe que a 
xícara é para beber. 

    

Nomeia objetos familiares: a criança é capaz de 
nomear objetos que ela normalmente vê ou com os 
quais normalmente brinca. 

    

Identifica cinco ou mais desenhos em pranchas, em 
respostas a “mostre-me o”. 

    

Usa os pronomes “eu, mim” você, embora nem 
sempre corretamente. 

    

Pede para comer, beber, usar o banheiro e também 
pede “mais um”, desejando um objeto em cada 
mão. 

    

Nomeia três ou mais objetos em prancha, em 
resposta à “o que é isto? “ 

    

Cumpre 4 ordens direcionais, como: “coloque a bola 
na mesa”, “coloque a bola na cadeira”, “entregue a 
bola à mamãe”, “entregue a bola a mim”. 

    

Abandona o jargão. As palavras podem não ser 
compreensíveis, mas tencionam ser palavras e não 
sons com inflexão. 
 

    

Imita as tarefas domésticas, por exemplo: varrer, 
bater pregos. 
 

    

Gosta de músicas infantis, dança, livros, figuras.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 



 

24 
meses 

Refere-se a si próprio pelo nome.     

Veste peças simples.     

Predomina o jogo paralelo. Brinca ao lado de outra 
criança e não com ela. 

    

30 
meses 

Anda na ponta dos pés, mediante demonstração.     

Pula com dois pés fora do chão, após demonstração.     

De pé, tenta manter-se num pé só, mediante 
demonstração. 

    

Constrói torre de oito cubos.     

Segura lápis entre os dedos ao desenhar (estilo do 
adulto). 

    

Imita riscos vertical e horizontal.     

Imita com mais de um risco, sem orientação correta 
para formar cruz. 

    

Encaixa três modelos ao serem apresentados nas 
aberturas corretas, espontaneamente ou em 
resposta a “coloque-os no lugar”. 

    

Repete dois dígitos.     

Inicia atividade motora a partir de um pedido: 
responderá com gestos ou pantomima quando 
requisitado. Por exemplo: “como você atende ao 
telefone? ” 

    

Diz o seu nome completo.     

Nomeia cinco desenhos em pranchas e identifica 
sete. 

    

Entende o significado de “um”: colocará um cubo 
em lugar designado quando for solicitado a fazê-lo. 

    

É capaz de repetir um padrão rítmico simples. Indica 
habilidade para ouvir, prestar atenção e responder. 

    

Responde corretamente a perguntas relacionadas a 
cinco ações: “o que voa, nada, rói, arranha, dorme”. 

    

Refere-se a si mesma pelo pronome e não pelo 
nome. 

    

Ajuda o adulto a guardar os brinquedos.     

Carrega os objetos quebráveis (com atenção).     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO 
IDADE EM QUE ADQUIRUI O 

COMPORTAMENTO 

Em apren- Data Adquiri- Data 



 
 

dizagem do 

36 
meses 

Alterna os pés ao subir a escada (um pé em cada 
degrau, à maneira do adulto). 

    

Salta com os pés juntos do degrau inferior da 
escada, em postura ereta. 

    

Anda de velocípede usando só os pedais.     

Fica equilibrado num pé só sem apoio, 
momentaneamente, mediante demonstração. 

    

Constrói torre com nove cubos (dez em três 
tentativas). 

    

Coloca dez bolinhas na garrafa, uma de cada vez, 
demonstrando agilidade. 

    

Dá nome às coisas que ele desenha.     

Faz cruz se você fizer uma primeiro e pedir a ele que 
imite. 

    

Imita a ponte (com três cubos).     

Adapta-se imediatamente à inversão do molde.     

Executa três encaixes coloridos.     

No desenho livre faz rabiscação celular     

Indica ação diante de um álbum de figuras, em 
resposta à pergunta: “o que está fazendo...?” 

    

Usa plural ex.: “cachorros, bebês, sapatos”, quando 
há mais de um objeto ou animal. 

    

Nomeia de oito a dez desenhos de pranchas.     

Entende quando se pergunta por que uma ação é 
necessária. 

    

Indica o próprio sexo corretamente.     

É capaz de dizer o seu primeiro e último nome.     

Repete três dígitos.     

Obedece a ordens como: “pegue a boneca que está 
em cima da mesa e coloque-a embaixo da cadeira”. 

    

Come sozinha com a colher.     

Calça os sapatos mesmo que não seja no pé certo.     

Compreende quando é a sua vez.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO IDADE EM QUE ADQUIRUI O 



 

COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

36 
meses 

Despeja bem o líquido na jarra.     

Desabotoa botões quando acessíveis.     

Conhece alguns versinhos (curtos).     

42 
meses 

Mantém-se num pé só por dois segundos, mediante 
demonstração. 
 

    

Aponta quatro formas geométricas.     

 
Constrói ponte pelo modelo (duas em três tentativas 
ele deverá experimentar o leve e o pesado). 
 

    

Conhece frio, fome, etc., sabe o que fazer quando 
está com frio e/ou com fome. 
 

    

Sabe o significado de “maior que”, é capaz de 
escolher um bastão que é maior que outro bastão. 
 

    

Sabe o significado do “mais pesado”, quando 
solicitado, a criança escolherá o mais pesado dentre 
dois objetos de pesos diferentes. 
 

    

Enumera três figuras e as nomeia sem ser solicitada. 
 

    

Usa adequadamente os pronomes “eu, me e você”. 
 

    

Chega a nomear dez desenhos colocados em 
pranchas. 
 

    

 
Compreende expressões, como: “em cima”, “em 
baixo”, “atrás”, obedecendo a ordens dadas com 
“bola” e “cadeira”. 
 

    

Relata estórias a partir de gravuras.     

Lava e enxuga mãos e rosto.     

Substitui o jogo paralelo pelo jogo associativo.     

Dorme a noite inteira enxuta.     

IDADE COMPORTAMENTO ESPERADO IDADE EM QUE ADQUIRUI O 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

Em apren-
dizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

48 
meses 

Desce escada alternando os pés.     

Constrói edifícios com cubos.     

Salta num pé só.     

Desenho: copia uma cruz.     

Desenho: acrescenta três partes ao homem 
incompleto. 

    

Conta três objetos, apontando-os corretamente.     

Pesos: escolhe invariavelmente o mais pesado.     

Responde questões do tipo: “para que seve o fogão? 
” 

    

Reconhece três cores, geralmente vermelho, azul e 
amarelo. 

    

Repete sentenças simples.     

Cumpre ordens com as expressões: “em cima”, “em 
baixo”, “atrás”, “na frente”. 

    

Lava e enxuga as mãos, o rosto e escova os dentes.     

Veste-se e despe-se com uma pequena ajuda do 
adulto. 

    

Amarra o cadarço do sapato.     

Distingue frente e costa das roupas.     

Coopera com outras crianças.     

Apresenta controle de esfíncteres.     



 

ÁREA: DEFICIÊNCIA VISUAL – COMPLEMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

 

DIAGNÓSTICO:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

IDADE 
COMPORTAMENTO ESPERADO 

FUNÇÕES VISOMOTORAS 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em 
apren-

dizagem 
Data 

Adquiri- 
do 

Data 

 

Apresenta reação à luz e ao brilho.     

Tem reação palpebral.     

Reage ao sol, vento e barulho.     

Adapta-se melhor à luz ou ao escuro.     

Apresenta sensibilidade a contrastes.     

Presta atenção a formas.     

Presta atenção ao rosto da mãe.     

Presta atenção a padrões complexos.     

Responde sorriso bem próximo.     

Reage a cores.     

Apresenta coordenação binocular.     

Mantém contato visual.     

Apresenta visão periférica.     

Segue luz e objetos em movimento.     

Fixa o olhar.     

Focaliza objetos a distância variada.     



 
 

Mantém o olhar ao longo da linha mediana da 
visão. 

    

Observa o movimento das próprias mãos.     

Apresenta coordenação mão/boca.     

Apresenta coordenação olho/mão.     

IDADE 
COMPORTAMENTO ESPERADO 

FUNÇÕES VISOMOTORAS 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em 
apren-

dizagem 
Data 

Adquiri- 
do 

Data 

 

Apresenta coordenação olho/objeto.     

Manipula objetos, examinando-os visualmente.     

Aproxima objetos para examiná-los.     

Muda o olhar.     

Transfere objetos de uma mão para outra, 
acompanhando-os visualmente. 

    

Acompanha luz ou objeto que se desloca para 
todo o campo visual. 

    

Focaliza objetos e realiza o alcance.     

Focaliza objeto e se desloca em direção ao 
mesmo. 

    

Localiza objetos pequenos no chão.     

Explora o ambiente visualmente.     

Realiza busca visual.     

Resgata objetos caídos.     

Tira e põe objetos de recipientes fundos e rasos.     

      

 

Visão à distância: localização de luz a:  Centímetros 

Visão à distância: reage a cores a:  Centímetros 

Visão à distância: localização de objetos grandes 
a: 

 Centímetros 



 

 

 

ÁREA: DEFICIÊNCIA AUDITIVA – COMPELMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

 

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA – AUDIOMETRIA 

Data: _____/_____/_____   Data: _____/_____/_____ 

 

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA – BERA 

Data: _____/_____/_____   Data: _____/_____/_____ 

 

USA APARELHO:  (   ) SIM      (   ) NÃO 

 

Visão à distância: identificação de objetos 
pequenos a: 

 Centímetros 

Visão à distância: identificação de miniaturas a:  Centímetros 

Visão à distância: identificação de símbolos e 
gravuras a: 

 Centímetros 

IDADE 
COMPORTAMENTO ESPERADO 

FUNÇÕES VISOMOTORAS 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em 
aprendizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

SUGA 

Seio materno.     

Mamadeira.     

Chupeta.     

Canudo curto.     

Canudo grosso.     

Canudo fino.     

ALIMENTAÇÃO 

Líquida.     

Pastosa.     

Sólida.     

Mastigação satisfatória.     

SOPRA 

Penas.     

Bolinhas de isopor.     

Vela.     



 
 

Carretel/apito.     

Balão.     

Língua de sogra.     

EXERCÍCIOS DE 
LINGUA 

Lateralização.     

Elevação.     

Estalos.     

Exercícios de mandíbula.     

Exercícios de lábios.     

Reage a estímulos auditivos.      

Detecta presença e ausência de sons.     

LOCALIZA A 
FONTE SONORA 

Lateral.     

Atrás.     

Em cima.     

Embaixo.     

Identifica sons.     

Responde ao próprio nome.     

Discrimina sons.     

IDADE 
COMPORTAMENTO ESPERADO 

FUNÇÕES VISOMOTORAS 

IDADE EM QUE ADQUIRUI O 
COMPORTAMENTO 

Em 
aprendizagem 

Data 
Adquiri- 

do 
Data 

EMITE SONS 

Grito.     

Gargalhada.     

Vocálicos.     

Guturais.     

ARTICULA 

Jargão.     

Jargão elaborado.     

Silaba duplicada.     

Onomatopeias.     

Palavras soltas.     

Palavra frase.     

Faz contato olho a olho.     

Concentra-se nas atividades.     

Tem noção de permanência do objeto.     

Expressa suas necessidades verbal ou não 
verbal. 

    

Sabe seu nome verbal ou não verbal.     

Usa expressões de cortesia verbal ou não 
verbal. 

    

ARTICULA OS 
FONEMAS 

Vogais.      

Oclusivas /P/, /B/, /T/, /K/, /G/, /D/.     



 

 

Nasais /M/, /N/, /n/.     

Fricativas /F/, /S/, /S/, /V/, /Z/.     

Laterais /L/, /X/.     

Vibrantes /R/, /R/.     


