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Apresentação 
O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília é uma escola especializada da rede pública de 

ensino do Distrito Federal que atende, na modalidade de Educação Especial, a estudantes com 

Deficiência Intelectual-DI, Deficiências Múltiplas-DMu e Transtorno Global do Desenvolvimento-

TGD, a partir dos 14 anos de idade, e ao longo da Vida, independente da idade cronológica. 

Desenvolve um trabalho que respeita a individualidade dos estudantes, potencializando suas 

conquistas e buscando condições adaptadas para inserção em um contexto educacional, 

amparado no Currículo Funcional e no Currículo em movimento, em seus eixos transversais de 

Educação para a sustentabilidade, diversidade, cidadania e para os direitos humanos. 

Esse Projeto Político Pedagógico é a proposta inicial para realização do trabalho 

Pedagógico no Centro de Ensino Especial 01 de Brasília no ano letivo de 2019, com a visão de 

utilizá-lo como um documento vivo que possua um diálogo com a prática e que tenha a força de 

um manual de consultas. Ele traz os objetivos educacionais que a Escola pretende atingir e os 

meios disponíveis, com a pretensão de ampliá-las. 

A organização da construção coletiva feita pela comunidade escolar do Centro de Ensino 

Especial 01 de Brasília deu forma a esse documento de proposta da nossa ação pedagógica que 

com vistas a realização de ações em prol de uma condição melhor que a atual, em um contínuo 

movimento de revisão, atualização, avaliação e auto avaliação. 

O Projeto Político Pedagógico construído coletivamente a partir de um diagnóstico da 

realidade da Instituição de Ensino, com a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar (Equipe gestora, Professores, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Agentes 

de Educação, Serviço de Orientação Educacional, Estudantes e seus Responsáveis), parte do 

pressuposto que toda comunidade deve apresentar o seu olhar sobre a escola em sua totalidade. 

Foram observadas e elencadas as ações que funcionam muito bem e que tem um resultado 

positivo na formação do estudante: Programa de Atendimento Interdisciplinar, Oficina Pedagógica 

Interdisciplinar e atividades pedagógicas coletivas que fazem parte da formação da equipe escolar. 

A comunidade escolar tem pensado e agido no sentido de melhorar e aproveitar de maneira 

didática os espaços físicos da escola como: sala de vídeo, sala de estimulação sensorial para 

deficientes visuais, sala para cozinha experimental e espaço da horta. 

O trabalho Pedagógico de construção do PPP foi realizado em um processo coletivo 

envolvendo a comunidade escolar. O primeiro movimento deu-se com conversas informais no 

intuito de esclarecer à comunidade sobre qual o objetivo do PPP e a legislação que o ampara. Foi 

trabalhada a sensibilização de sua importância para o bom funcionamento da escola e o 

desenvolvimento de suas atividades, visando oferecer uma educação com excelência, utilizando 

de todas as ferramentas disponíveis para o sucesso. A dinâmica aconteceu no formato de plenária 

parcial para elaboração do Projeto Político Pedagógico, onde os grupos foram formados de acordo 

com os interesses nos temas: Clientela; Missão, Relação com as Famílias; Visão de Escola, Dados 

sobre a Aprendizagem; Diretrizes Pedagógicas e Recursos. Os participantes relataram: 

‣ Visão da escola: Ser reconhecida como espaço de qualidade, que respeita as 

potencialidades e limitações de cada estudante. 

‣ Missão: oferecer espaço que considere a necessidade e as expectativas dos estudantes, 

tornando a aprendizagem necessariamente funcional e motivadora nos trabalhos propostos pelos 

especialistas. Respeitar os estudantes em suas particularidades, valorizando-os como cidadãos 

competentes e pertencentes da sociedade. 

‣ A Diretriz Pedagógica que norteia o trabalho da escola: buscar uma educação de 

qualidade, no intuito de aprimorar as ações do processo de ensino e aprendizagem.  
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‣ Quanto à clientela: Conhecer e refletir sobre os estudantes e suas realidades sociais, 

econômicas, mobilidade, aspectos relacionados aos diagnósticos e deficiência. Para tanto é 

preciso firmar parcerias com a secretaria de saúde, serviço social e outras instituições 

especializadas.  O estudante precisa ser reconhecido como sujeito ativo em seu processo de 

aprendizagem para que a apropriação aconteça de fato de forma significativa e eficaz. ‣ Quanto 

ao papel da família: há necessidade de um diálogo profissional por parte dos docentes para 

compreender as reais necessidades do estudante e realizar os encaminhamentos, expressando a 

importância de conhecer o PPP para que fique claro o funcionamento da escola. Esclarecer 

aspectos relacionados à saúde dos estudantes. 

‣ Os Dados de Ensino e Aprendizagem são processos contínuos e individualizados, que 

requerem atualização de dados, normas e conteúdos. Sobre a aprendizagem é preciso ressaltar 

as habilidades e competências já adquiridas para manutenção e aprimoramento das mesmas. Para 

tanto se faz necessário construir registros avaliativos e processuais para analisarem e realizarem 

as intervenções pedagógicas. 

‣ Os recursos pedagógicos: precisam acontecer em tempo real conforme as necessidades 

latentes do estudante.  

‣ Quanto à estrutura física: faz necessário adequação das salas de aula em relação ao 

atendimento, pois há janelas com vidros inadequados e os móveis precisam ser adaptados à 

realidade da clientela. 

Este Centro de Ensino Especial acolhe ao CAS/DF – Centro de Capacitação de Profissionais 

da Educação e Apoio às Pessoas com Surdez do Distrito Federal, que oferece atendimento 

complementar a estudantes surdos e com deficiência auditiva, regularmente matriculados na rede 

pública de ensino, bem como egressos do sistema privado. Tem como objetivo elaborar materiais 

didáticos adequados ao ensino e aprendizagem, promover a educação bilingue por meio da 

formação continuada de professores, para que atuem no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), além da comunidade e familiares de surdos. 

Neste momento aguarda revisão de seu PPP, com vistas à regulamentação/institucionalização. 

Historicidade 
      Inaugurado no dia 28 de agosto de 1973 com a denominação de Centro de Educação de 

Deficientes Mentais, em função das parcerias realizadas com o Serviço Social e com as 

Secretarias de Saúde e do Trabalho, posteriormente passou a ser denominado Centro 

Integrado de Ensino Especial. No ano de 2009 recebeu a denominação de Centro de Ensino 

Especial 01 de Brasília - CEE 01 de Brasília. O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília atende, 

em dois turnos: matutino e vespertino, 244 estudantes oriundos do Plano Piloto e cidades do 

Entorno. O trabalho Pedagógico é oferecido ao estudante principalmente em sua sala de aula e 

também no Programa de Atendimento Interdisciplinar, onde o educando se dirige a outro ambiente 

e recebe atendimento com professores de áreas específicas (artes e educação física) que 

desenvolvem projetos. 

Dados da identificação da escola:  

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE BRASÍLIA 

Endereço: SGAS 912 Bloco E Lotes 42/48 – Brasília – DF 

CEP: 70.390-120 

email: cinteg.ee@gmail.com.br 

FONES: 3901-7626 / 3901-7627 / 3901-7629 

Equipe gestora: 
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Ana Paula Ventorim Rodrigues de Oliveira – Diretora 

Maria Natalícia da Silva Resende – Vice- Diretora 

Sioneide Ferreira Silva Almeida – Supervisora Pedagógica 

José Dória de Andrade - Supervisor Administrativo Risellha 

Alves Pereira - Chefe de Secretaria 

Serviço de Orientação Educacional: 

Luciana Lamas Martins  

Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem: 

Rosária de Fátima Pinto Kollar 

Telma Gonçalves Gualberto  

Coordenação Pedagógica: 

Alessandra Pinho Queiroz 

Eliane Romeiro Pacheco 

Jane de Sousa Barbalho de Melo Marcela 

Reis Nascente 

Carreira Magistério: 

Alessandra Almeida Cardoso Ponce Leon 

Alessandra Loriato Nazareth Franco 

Alessandra Pinho Queiroz 

Alessandro Márcio Pinheiro Ferreira 

Alexandre Santa Rosa 

Aline Luiz de Oliveira 

Américo Cavalcante de Arruda  

Amina Vasconcelos Ahmad Yousef 

Ana Cíntia Santos Rezende  

Ana Claudia Ribeiro Borges 

Ana Josefa Guimarães Bastos Ana 

Regina Pereira de Araújo  

Analúcia Vilas Boas Laterza 

Andréa Carvalho Branco Galdino Calvet 

André Guirelli da Costa Vieira 

Bervely Siqueira dos Santos  

Brenda Rafaela Bogea Mathiasen 

Camila Marques da Rocha Goyanna  

Carla Eloisa Silva  

Cássia Cristina Santos Carvalho  

Cassilda Geralda de Araújo 

Cátia Daniele Cardoso da Paixão 

Célia Andreza Alves Almeida 

Cláudia Ney da Silva 

Cristina Mattos da Silva Macedo de Almeida 
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Daniela Silveira Retori 

Débora Morais Barbosa de Araújo 

Edna D’arc Silva de Carvalho 

Eduardo Elias Pereira 

Eika Lôbo Junqueira   

Eliane Romeiro Pacheco de Araújo 

Fabiana Balduíno dos Santos Ventura  

Fabiana de Oliveira Brandão   

Fabiana Oliveira da Cunha 

Fátima Maria Monteiro dos Santos 

Flávia Rezende Barcelos Pereira 

Francisca de Assis Souza R. da Silva  

Gílson da Silva Balieiro 

Hebe Cristina Araújo Freire 

Heloísa Cardoso Gonçalves 

Irani Mendes Ferreira Paz  

Ivanilza Matos Alves   

Ivone Campos da Silva 

Jane de Sousa Barbalho de Mello  

Joelma Silza Souza Capiberibe  

Juliana Gonçalves dos Santos Lima  

Liana Mara de Vasconcelos Rebouças 

Licínia de Lourdes Silva  

Luane de Sousa Dumont Mozer 

Lucidalva da Silva Soares 

Lucilene Correa da Vitoria Freitas 

Luis Felipe Antunes Liberato  

Márcia Aparecida de Assis Marra 

Márcia Heliana Lamounier de Jesus 

Márcia Ribeiro dos Santos Mesquita 

Marcella Reis Nascente  

Maria da Paz Silva 

Maria do Rosário Viana Lobo 

Maria José Gonçalves F. da Silva Maria 

Luzia Aguiar da Rocha   

Maria Natalícia da Silva Resende  

Marlene Dias de Souza Neres  

Mauro Orlando Dumont  

Meire de Sousa Bastos 

Michele da Silva Guilloux 

Monica Eliza Aviani Bellingrodt  

Patrícia Rodrigues Neves  

Perpétua Cipriano Vieira 

Priscilla Xavier Junqueira 

Romina Karen Braga de Brito 

Rozinalva Luiz da Silva Oliveira 

Sandra Calixto da Silva Landim 

Sandra Maria da Silva 
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Sergia Viana Silva 

Sheyla Macedo de Sousa 

Shirlei Silva Lustosa Carvalho 

Silvana de Faveri  

Silvânia Gomes Barbosa da Silva Simone Oliveira de Almeida Pereira 

Simone Varela 

Suzel Basílio da Fontoura 

Virgínia Maria Soares da Silva 

Carreira Assistência: 

Alzira Fernandes Azenha Marques 
Ana Paula Toledo Dorneles 
Anerci Umbelina da Fonseca Lima                 
Antônio Wilson Bezerra da Silva  
Aparecido Mendonça de Brito 
Ednalva Soares de Araujo 
Elias Rodrigues da Silva 
Evani Messias dos Santos  
Edwirgens Nobrega Gomes Barboza 
Giovani Amaral Duarte                                
Iracema Ferreira de Souza  
Isaias Francisco Bezerra 
Joana Darc Vieira de Oliveira 
José Doria de Andrade 
José Goretti Freire Rodrigues  
Judivan Queiroz da Silva 
Luis Carlos Ferreira dos Santos 
Luiz Eduardo Vieira de Oliveira               
Maria do Carmo Magalhães Filha Sousa 
Maria do Rosário Reis dos Santos 
Maria Goreth Silva Borges                          
Maria Margareth dos Santos                       
Maria Rosimar Gouveia de Oliveira             
Milena Pereira da Silva                               
Natal Maris Pereira 
Neusani de Jesus Silva Borges                      
Ony Costa Damaceno 
Peterson Claylton da Fonseca Pinto 
Raimundo Nonato Pereira Silva 
Riselha Aves Pereira                                     
Romildes dos Santos Lima 
Rosalina Soares Redusino 
Samuel Gonçalves da Silva 
Telma Maria Soares da Silva                      
Tereza de Jesus Carvalho Magalhães            Ubiranilson 

Carvalho Rocha                   

Monitor: 

Eilon Artur de Almeida 

Educador Social Voluntário: 
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Ana Beatriz de Carvalho Alacoque 

Daniela Soares da Silva 

Lívia Cardoso de Siqueira 

Maria do Carmo Ribeiro dos Santos 

Reggiani Pimentel Nunes Linhares 

Robson Sousa dos Anjos 

Stephanie Luar da Silva Gomes  

 Caracterização Física  

‣A escola encontra-se acomodada em um terreno de 

20.000 m2; 

‣A área construída tem, aproximadamente 8.000 m2; 

‣Composta por 08 (oito) construções em forma de 

dodecaedros, constituídos de módulos vazados. ‣ 01 

Auditório com acomodação para 142 pessoas 

sentadas, com 2 camarins e 3 banheiros; ‣ 01 Pátio 

interno ligando os módulos 1, 2 e 3; ‣ 01 Piscina 

semiolímpica com alçapão para casa de máquinas; 

‣ 01 Quadra poliesportiva; 

‣ Área Verde: Horta e pomar; 

‣ 04 Áreas de estacionamento descobertas; 

‣ 02 Portões de acesso para carro,1 para pedestre, localizado na avenida W5 e outro 

paramáquinas na área verde. 

‣ 80 Salas; 

‣ 01 Sala de cozinha experimental; 

‣ 18 Banheiros comuns distribuídos entre os módulos; 

‣ 02 Laboratórios de informática para estudantes; 

‣ 01 Salão de dança; 

‣ 01 Salão de Ed. Física; 

‣ 01 Salão de música; 

‣ 01 Sala para atividades Artísticas 

‣ 01 Sala de direção com banheiro; 

‣ 01 Sala para supervisão administrativa; 

‣ 01 Sala de Coordenação; 

‣ 02 Salas para coordenação dos professores, uma com banheiro; 

‣ 01 Sala para Orientação Educacional e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

‣ 01 Sala para Secretaria Escolar; 

‣ 01 Sala de Educação artística; 

‣ 01 Sala para APM e Conselho Escolar; 

‣ 01 Sala para apoio à família/projeto: Oficina Artes e Reciclagem; 

‣ Módulo para cursos do CAS; 

‣ 01 Depósito Pedagógico 

‣ 01 Depósito com material de limpeza; 

‣ 01 Depósito de alimentos 
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Diagnóstico da Realidade Escolar 

O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília atende em dois turnos: matutino e vespertino, há  

244 estudantes oriundos do Plano Piloto, Regiões Administrativas, e Cidades do Entorno nas 

modalidades, Deficiência Intelectual - DI, Deficiência Múltipla –DMu e Transtorno Global de 

Desenvolvimento-TGD. 

O ingresso na escola se dá a partir dos 14 anos e segue ao longo de sua vida, quando na 

ausência dos pais ficam tutelados por outros membros da família, que necessitam refazer suas 

rotinas e buscam apoio na escola. 

  A situação socioeconômica e cultural de nossos estudantes varia da vulnerabilidade a classe alta. 

Em geral, os pais ou responsáveis apresentam níveis variados de escolaridade, desde de não  

alfabetizados a pós graduados.  

A famílias que apresentam dificuldades em retornar para o seu lar, enquanto seus filhos estão 

na escola, participam do  projeto Oficina de Arte e Reciclagem.  

A carreira magistério é composta de servidores efetivos e contratos temporários, que 

necessitam apresentar aptidões para o trabalho com os estudantes especiais de acordo com as 

modalidades atendidas.  

A carreira assistência é composta por servidores efetivos que realizam os serviços na área 

administrativa, limpeza, portaria, merenda,  secretaria, monitor e vigilância. 

Há o apoio do educador social voluntário que auxilia o professor e o monitor, na higienização 

e na alimentação dos estudantes. 

A escola conta com profissionais readaptados que auxiliam, respeitando suas restrições, em 

diversas necessidades da escola de acordo com a sua função. 

Função Social da Escola  
A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB estabelecem que 

“a educação da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. 

Portanto, é princípio e finalidade da 

Educação a formação de cidadãos 

plenos, que venham a exercer de forma 

integral os direitos inerentes à sua 

condição. A escola é uma instituição 

social de ordem educativa, para a 

formação integral do ser humano, que 

serve tanto para reproduzir a ordem 

social, como para transformá-la; em um espaço de socialização entre todos os segmentos da 

escola, espaço de difusão sociocultural. 

Para a construção do conhecimento é necessário um ambiente escolar adequado ao 

estudante e neste sentido o Centro de Ensino Especial 01 de Brasília trabalha a sensibilização, 

orientação e apoio às famílias/responsáveis com suporte da EAA Equipe Especializada de Apoio 

à Aprendizagem e o Serviço de Orientação Educacional. O trabalho oferecido almeja a inclusão 

social de todos, onde os estudantes, com deficiência ou com TGD (transtorno global de 

desenvolvimento), possam transitar e conviver harmoniosamente e sem distinção. A escola 

desenvolve um trabalho que respeita a individualidade dos estudantes, potencializando suas 



 

11 

conquistas e buscando condições adaptadas para inserção em um contexto educacional, 

amparado no Currículo Funcional e no Currículo em movimento, em seus eixos transversais de 

Educação para a sustentabilidade, diversidade, cidadania e para os direitos humanos. 

O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília desenvolve projetos que culminam em 

apresentações para públicos variados, inclusive fora do ambiente escolar. Há um calendário anual 

para realização de atividades pedagógicas externas com o intuito de inserir os estudantes nos 

meios socioculturais. 

 

Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e 

Administrativas 
O trabalho Pedagógico do Centro de Ensino Especial 01 de Brasília parte do princípio de que 

ao longo da vida as pessoas possuem potencial para desenvolver habilidades e competências. 

Segundo Vigotsky, o processo de aprendizagem deve favorecer a contextualização do que é 

significativo na construção do conhecimento, em uma prática que compreenda as necessidades 

individuais de cada educando.  Os procedimentos e estratégias pedagógicas são adaptadas às 

especificidades de cada educando e de acordo com seus interesses, habilidades e competências 

já adquiridos. No Ensino Especial, muitos estudantes possuem características e necessidades 

individuais que requerem um planejamento específico para ele. O currículo da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal é fundamentado na pedagogia Histórico Crítico e na Psicologia 

Histórico Cultural e é dentro destes pilares que o CEE 01 de Brasília trabalha; na observância e na 

realização de ações pedagógicas que são pautadas no contexto social, econômico e cultural dos 

estudantes. A prática pedagógica implica compreender que o processo de construção/reconstrução 

e aplicação do conhecimento Pedagógico se dá dentro e fora da sala de aula, em uma dinâmica 

que “não se esgota, ao contrário, se desdobra, se modifica , se multiplica, revela conflitos e se 

amplia” (BOLZAN, 2002, p.27). A escola trabalha com parceiros que vem trazer sua contribuição, 

principalmente na socialização, bem como participa de atividades pedagógicas externas. São 

desenvolvidos também projetos que buscam estimular a expressão de sentimentos, emoções, 

criatividade e vivência de valores culturais e sociais. A Escola trabalha também com a contribuição 

do Currículo Funcional e do Currículo em Movimento. As ações são voltadas á construção de um 

trabalho Pedagógico que seja dinâmico, flexível e que possibilite situações que colaborem e 

corroborem para formação dos estudantes. A organização e realização da prática pedagógica são 

orientadas pelo Projeto Político Pedagógico, observando sua função social. O CEE 01 de Brasília 

pauta suas ações na visão de uma sociedade constituída para todos. 

O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília luta pela permanência do estudante, na escola, 

o que é assegurado pela Polícia Nacional de Educação independentemente de gênero, etnia, idade 

ou classe social. 

A organização para formação de turmas é realizada seguindo as orientações da Estratégia 

de Matrícula 2019 e Modulação da Secretaria do Estado de Educação Diretoria de Ensino Especial, 

Conselho de Classe e as recomendações dos relatórios da Equipe de Apoio à Aprendizagem. 

O professor deve ser comprometido com o processo educativo, em uma relação saudável 

entre educador e educando, que é de extrema importância para formação da identidade, 

autoestima e relação pessoal do educando. Sob o ponto de vista prático, a pedagogia cria um 

conjunto de condições organizacionais e metodológicas com vista à operacionalização do processo 

educativo, orientando-o para o alcance de finalidade cognitiva, social, política e cultural. 

Objetivos 
OBJETIVO GERAL: 
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‣Atender estudantes com deficiência e/ou Transtorno Global de Desenvolvimento, ofertando, à 

comunidade escolar, uma Educação Especializada de excelência. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

‣ Zelar pela Gestão Democrática; 

‣ Sensibilizar a comunidade escolar para participar da elaboração, execução e avaliação 

doProjeto Político Pedagógico; 

‣ Buscar a manutenção, adaptação e a melhoria do espaço físico; 

‣ Oferecer palestras, fóruns e debates de cunho educacional de interesse da 

comunidadeescolar; 

‣ Incentivar a participação dos estudantes em práticas desportivas; 

‣ Reformar e aquecer a piscina; 

‣ Incrementar o momento de coordenação pedagógica; 

‣Incentivar e valorizar a participação diária dos pais e responsáveis no cotidiano escolar. 

Concepções Teóricas 

O trabalho Pedagógico é construído a partir da realidade dos sujeitos a quem se destina, 

reconhecendo que os objetivos, a serem alcançados, vão além da aprendizagem de conteúdo. 

Precisa da valorização dos saberes prévios dos indivíduos, da sua história, do conhecimento da 

comunidade em que vivem, das suas necessidades e as expectativas da família tendo como eixo 

transversal a educação em direitos humanos. 

As práticas pedagógicas aplicadas neste Centro de Ensino Especial 01 de Brasília estão 

amparadas na Constituição Federal Art. 205, 206 inciso 05, declaração universal dos direitos 

humanos, declaração de Salamanca e LDBEN, resolução na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de Nº 9.394/96, art.23, no Currículo em Movimento em Educação Básica 

Educação Especializada na Organização do movimento Educacional em função dos sujeitos em 

suas realidades, em seu espaço escolar diferenciado, e em sociedade que possibilite o 

favorecimento das aprendizagens partindo de uma educação para diversidade para a cidadania e 

educação em e para direitos humanos e uma educação para a sustentabilidade com vista a 

autonomia e a independência na escola e na vida. A resolução nº 02/2001, do Conselho de 

Educação/ Câmara de Educação Básica (CNE/CEB). O Decreto nº 3.956/2001, que promulga a 

Convenção Interamericana. Convenção da O. E. A, a Lei nº 3.2108/2003, a Resolução nº 

01/2005, do Conselho de Educação do Distrito Federal, centros especializados. O Decreto nº 

5.626.2005, regulamenta a Lei nº 10.436/2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais; as 

resoluções nº 01 e nº 10/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). A Convenção 

Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Decreto nº 6.949/2009. A resolução nº 

04/2009 do CNE/CEB, Lei nº 12.764/2012, Lei nº 5.016/2013. Lei Distrital 5.310/2014; Orientação 

Pedagógica para o Ensino Especial; Lei nº 10.436/2002- Dispõe sobre LIBRAS (Língua Brasileira 

de Sinais). 

Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília atende diariamente, nos turnos matutino e 

vespertino, os estudantes com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Múltipla (DMu) e Transtorno 

Global do Desenvolvimento (TGD) na modalidade de ensino especial. O trabalho Pedagógico 

realizado com a clientela desta unidade de ensino necessita de rotina constante. São trabalhadas 
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atividades de vida autônoma e social, manutenção acadêmica, letramento, conhecimentos gerais 

e preceitos para convivência em espaços sociais, valorização da autoestima e interesse e 

habilidade individual com atividades voltadas para satisfação e construção do estudante. 

ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES 

      Atividade coletiva que reúne os professores e os estudantes, diariamente no hall de entrada da 

escola, no início de cada turno de aula. É destinada a receber e acolher os estudantes em uma 

atividade prazerosa, evidenciando as datas comemorativas da semana e/ou do mês. Essa 

atividade consta como hora/aula na grade horária de cada professor. 

PROJETO OFICINA DE ARTE E RECICLAGEM 

       Projeto desenvolvido por professora readaptada, voltado ao atendimento das mães que 

permanecem na escola, preenchendo o tempo em que precisam aguardar os estudantes que se 

encontraram em aula ou em atendimento escolar. 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE BRASÍLIA 

APM 

        A APM é o órgão executor da Unidade de Ensino e sua gestão é executada de acordo com o 

estatuto próprio, segundo orientações da SEDF.  

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTERNAS 

        São atividades planejadas e realizadas com finalidade de auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem, visando à formação integral do estudante. Criando um link entre a teoria e a prática, 

proporcionando aos estudantes vivências fora do ambiente escolar. Favorece o desenvolvimento 

e a inclusão dos estudantes nos meios culturais. São realizadas visitas á exposições de arte, 

participação em atividades recreativas e esportivas com estudantes de outras escolas e apreciação 

de peças de teatro e musicais. 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR – PAI 

         O Programa de Atendimento Interdisciplinar contempla os projetos apresentados pelos 

professores para aplicação em sala de aula. Eles são elaborados a partir de um diagnóstico da 

escola e baseado nas necessidades educativas dos estudantes. O programa tem como meta 

despertar o interesse para realização de atividade pedagógicas diversificadas do Currículo 

Funcional, por meio de atividades práticas, lúdicas e esportivas, onde a execução dos trabalhos 

propostos sejam prazerosos, motivadoros e interessantes, visando o desenvolvimento global 

através da realização bem sucedia das atividades propostas. As atividades prezam pela melhoria 

da autoestima, formação de indivíduos capazes e produtivos e concomitantemente o 

desenvolvimento cognitivo. 

Atualmente contamos com as seguintes modalidades de atendimento interdisciplinar: 

1. Educação Física Adaptada; 

2. Educação Física/Esporte Adaptado; 

3. Informática na Educação Especial; 

4. Construsom: Movimento, Ritmo, Musicalização para Especiais 

5. Inclusive Danço; 

6. Artes na Educação Especial; 

7. Educação Ambiental Inclusiva - Horta 
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Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação 
A avaliação é necessária para o professor, para o estudante, para os familiares e para a 

sociedade. O professor necessita, a partir de uma avaliação inicial do estudante, acompanhar a 

evolução do processo educativo, as dificuldades e suas possíveis causas, a eficácia das práticas 

pedagógicas utilizadas para poder monitorar sua atuação. 

Os professores do Centro de Ensino Especial 01 de Brasília orientam sua prática pedagógica por 
meio do Planejamento Pedagógico Individual e relatório semestral do estudante com a síntese do 
histórico do desempenho do mesmo. Através do Conselho de Classe, que acontece ao final de 
cada semestre, os estudantes são conhecidos individualmente e nomeados um a um, o que 
muito contribui para uma avaliação eficaz. 

Os encontros na coordenação pedagógica são realizados de forma setorizada, abrindo 

espaço de reflexão, avaliação e elaboração de atividades a serem desenvolvidas junto com o 

estudante. Para tanto disponibilizamos espaços de coordenação com acervo de estudo e para 

confecção dos materiais pedagógicos necessários para os nossos estudantes. 

Organização da Proposta Curricular da Escola 

         A escola precisa estar organizada nos seus vários aspectos de forma que favoreça a 

apropriação do conhecimento social, motor e cognitivo dos alunos. Nesse sentido, é necessário 

que as dimensões pedagógicas e administrativas estejam integradas, partindo de uma concepção 

de rede geradora da gestão de espaços, de tempos, de materiais, de ações do grupo que sejam 

ferramentas integradoras à proposta e ao planejamento. 

         A Equipe Pedagógica composta pela Equipe Gestora, Coordenadores, Equipe Especializada 

de Apoio a Aprendizagem e Serviço de Orientação Educacional, realizam reuniões semanais com 

vistas a planejar ações que viabilizem o bom funcionamento das coordenações de demandas 

apresentadas no cotidiano escolar. Sendo assim a observação periódica possibilita, dentro do 

possível, realizar a escuta necessária e a resolução dos conflitos apresentados dentro da dinâmica 

escolar. 

        Os instrumentos avaliativos e de autoavaliação do processo educativo desta Unidade de 

Ensino acontecem nas reuniões coletivas, quando necessário, possibilitando um olhar analítico 

com a possibilidade de pensar na manutenção de algumas práticas e realizar mudanças 

fundamentadas nas necessidades manifestadas pelos envolvidos. 

         O currículo é o eixo do projeto político pedagógico da escola, como tal, deve fundamentar-se 

nas finalidades e objetivos da comunidade da qual faz parte. Ele deve ser previsto na perspectiva 

da promoção da solidariedade, da liberdade e igualdade de direitos, com justiça social, a partir de 

ações coerentes e convergentes de planejamento, acompanhamento, controle e avaliação, revisão 

e atualização permanente, levando em consideração o uso racional de recursos, o fortalecimento 

institucional, a participação da comunidade escolar e a adoção de mecanismos de gestão 

eficientes. 

         A gestão compromete-se em promover durante o desenvolvimento do currículo, o respeito às 

diferenças e diversidades de aprendizagens na perspectiva de viabilizar meios pedagógicos 

diversos e apoios interdisciplinares e multidisciplinares para que nosso corpo discente consiga 

desenvolver com sucesso suas potencialidades, realizando todos os esforços para oferecer a todos 

uma educação com a qualidade que eles esperam e precisam. 

      Será estimulada a vivência da cultura, da ética, da justiça, de valores como respeito a si e aos 

outros, a natureza em geral, ao patrimônio público, à solidariedade, à cooperação, à paz, entre 

outros. Para isso, é preciso deflagrar uma reflexão profunda que leve à conscientização e 

identificação de ações da escola enquanto espaços destinados à construção de uma cidadania 

responsável conseguem, com os outros, com o bem comum. 
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           O currículo será estruturado a partir da concepção que se tem do ser humano e 

considerando as características sociais que se almejam. Para tanto, deverão ser observados (as): 

 A dimensão local, objetivando a contextualização da proposta; 

 A análise crítica dos conteúdos que serão desenvolvidos; 

 As características cognitivas e emocionais dos alunos – suas singularidades biológicas e 

sociais; 

 O aspecto interdisciplinar do conhecimento; 

 A diversidade de alternativas pedagógicas; 

 A flexibilidade curricular; 

 A disponibilidade de recursos existentes na escola. 

Plano de Ação para Implementação do PPP 

A equipe gestora prima por um ambiente de trabalho cooperativo, onde a comunidade 

escolar esteja engajada na construção de uma sociedade mais justa, com ênfase na colaboração 

mútua e solidária. As atividades pedagógicas serão voltadas para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, promovendo as relações interpessoais, visando um ambiente que preze 

pela ética, valorização das pessoas, respeito mútuo e que favoreça a comunicação. 

As coordenações individuais são realizadas por modalidades no turno contrário a regência, 

os professores se reúnem, por áreas afins, para planejarem as ações semanais. A coordenação 

pedagógica coletiva acontece todas as quartas feira, onde são tratados os assuntos gerais que 

envolvem a dinâmica da escola, decisões e avaliações  das  ações realizadas. No início do ano 

letivo é realizado o PPI (Planejamento Pedagógico Individual), ao final de cada semestre acontece 

o Conselho de Classe envolvendo todos os professores, quando estes entregam o relatório 

avaliativo do aluno. Quando necessário são realizadas reuniões com professor, SEEA, SOE, 

Direção e responsáveis, para tomar decisões pertinentes à vida escolar do estudante. 

Semestralmente (ou extraordinariamente, quando se fizer necessário) é realizada reunião 

geral com os pais/ responsáveis, direção, professores, SEEA, e SOE, onde são tratados assuntos 

sobre a dinâmica da escola e vida escolar dos estudantes.  

As decisões e ações coletivas serão a forma do trabalho cotidiano da escola e serão 

constantemente avaliadas em reuniões pedagógicas e administrativas. Todas as resoluções 

deverão ser registradas em atas e assinadas pelos presentes. 

As ações administrativas estão de acordo com as Normas Gerais da Administração Pública: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e lisura. 

E são norteadas pelos seus Princípios Básicos: 

‣ Zelar pelo Patrimônio Público existente; 

‣Propiciar atendimento de qualidade à Comunidade Escolar e facilitar suas relações interpessoais; 

‣ Propiciar condições para o bom funcionamento da Associação de Pais e Mestres  

‣ Atender a Demanda Formal de Documentos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal- SEE/DF; 

‣ Desenvolver ações e projetos que proporcionem a qualidade de vida no trabalho; 

‣ Assegurar o Ingresso e a permanência dos alunos no Centro de Ensino Especial 01 de 

Brasília; 

‣ Solicitar junto à SEE/DF um quantitativo de educadores sociais e monitores que atendam à 

demanda dos estudantes. 

‣ Realizar reuniões com os familiares e equipe gestora com vista a buscar alternativas para as 

variáveis que emergem do cotidiano familiar e escolar; 
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‣ Abrir espaços de reflexão e ação para realização de melhorias dos materiais de tecnologia 

assistiva e recursos físicos para o bom andamento das atividades escolares; 

‣ Abrir espaço junto à comunidade escolar para esclarecer as necessidades do uso da verba 

pública (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF e PDDE) e suas 

prioridades na manutenção e melhorias do ambiente escolar; 

‣ Otimizar as coordenações pedagógicas, possibilitando a capacitação em serviço, como uso de 

tecnologias; 

‣ Minimizar os problemas das substituições dos professores de licença saúde, abono e outros 

afastamentos na rotina dos estudantes;  

‣ Garantir a manutenção e melhoria do espaço físico, bem como suas instalações, assegurando 

à comunidade escolar um ambiente mais próximo do ideal necessário para uma escola de 

referência de educação especial; 

 Conservação e reforma: buscar parcerias para melhoria do espaço escolar;   

‣ Buscar parceria para manutenção da piscina e implantação de equipamentos necessários; 

‣ Manter o apoio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal- SEE/DF para 

ampliação, manutenção, reforma e recuperação da estrutura física da unidade escolar. 

‣ Melhorar a qualidade da merenda escolar oferecida; 

‣ Desenvolver cardápios equilibrados, que atendam às necessidades dos estudantes, 

principalmente daqueles que apresentam restrição alimentar; ‣ Estimular os estudantes a 

desenvolver uma alimentação saudável 

           Supervisão Pedagógica 
“Entre quem ensina e quem aprende abre-se um campo de produção de diferenças, pois 

cada um de nós tem uma modalidade de aprendizagem, um idioma próprio para tomar do outro e 
fazê-lo seu, para mostrar-lhe um pouco de nossa obra”. Alicia Fernandez 

           A Supervisão pedagógica constitui um trabalho com o compromisso de estabelecer o 

diálogo com os gestores, coordenadores pedagógicos, professores e equipe especializada de 

apoio à aprendizagem, estudantes, familiares, equipe de servidores, visando a qualidade do 

trabalho pedagógico. 

Trata-se de uma função que prioriza o bom andamento das atividades educativas, através 

de orientação, acompanhamento, avaliação e apoio a comunidade escolar. Orientar e coordenar 

as atividades pedagógicas de forma coletiva na escola, com apoio da equipe gestora e 

coordenadores para oferecer orientação e assistência às demandas pedagógicas e metodológicas 

que possam enriquecer a prática pedagógica. 

            Metas da Supervisão Pedagógica: 

‣ Acompanhar os professores no desenvolvimento do currículo que norteia a escola (currículo 

funcional e currículo em movimento); 

‣ Orientar e propor aos professores o cumprimento do currículo com temas que abranjam toda 

a comunidade escolar, mas, que respeitem as especificidades dos estudantes; 

‣ Abrir espaço de escuta para os professores, gestores, EEAA, SOE, Secretaria, Servidores, 

Monitor e Educadores Sociais para juntos tentar atender aos anseios e resolver os problemas que 

podem surgir durante o ano letivo. 

‣ Acompanhar a configuração das turmas conforme orientação da Estratégia de Matrícula da 

SEE/DF; 
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‣ Auxiliar na formação de turmas da unidade de ensino, observando as orientações da 

estratégia de matrícula; 

‣ Acompanhar a modulação aprovada no ano anterior aproximando ao máximo das 

orientações da SEE/DF; 

‣ Acompanhar os avanços dos estudantes, garantindo a manutenção e evolução e a execução 

de um trabalho de qualidade; 

‣ Observar a participação dos estudantes nas acolhidas, nos atendimentos interdisciplinares, 

nas atividade educativas, na execução das atividades pedagógicas e no trato com colegas, 

funcionários e visitantes; 

‣ Proporcionar espaços para que as famílias participem do processo de socialização dos 

estudantes no ambiente escolar; 

‣ Sensibilizar a sociedade da importância desta unidade de ensino no processo de inclusão 

social e acessibilidade; 

‣ Prestar informações à comunidade escolar sobre o funcionamento da unidade de ensino e 

do seu papel social; 

           Favorecer um ambiente harmônico e saudável de trabalho, estreitando as relações 

interpessoais e melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

SEAA 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) é formado por um(a) psicólogo(a) 

e um pedagogo(a). Cabe a esse serviço realizar um trabalho articulado com o Serviço de 

Orientação Educacional (SOE). Essas equipes têm funções diferentes nas escolas regulares, mas 

parte do mesmo princípio, a aprendizagem. Sabendo que, há diferentes formas e tempo da 

aprendizagem ocorrer e esta se dá ao longo da vida, trabalha-se, portanto, com o intuito de criar 

um ambiente adequado para que o ensino-aprendizagem ocorra. 

Para tanto, o SEAA, trabalha no: 

• nível da instituição: assessoria e orientação ao trabalho pedagógico; criar ou revitalizar 

espaços e reflexões sobre a prática pedagógica atual com o objetivo de obter melhorias.  

•  nível do indivíduo: Fazer avaliação funcional, tanto quando o aluno ingressa ao centro, 

quando há alguma solicitação/ indicação para uma reavaliação; ter um espaço de escuta do 

estudante que eventualmente necessite. 

•  nível da família: orientar e dar apoio quando haja necessidade em relação à aprendizagem 

e ao bem-estar do aluno na escola. 

Além dessas atribuições, o SEAA é responsável pela elaboração de relatórios para 

encaminhar, quando necessário, os estudantes para os órgãos de saúde pública ou privada para 

reavaliação de diagnóstico clínico, habilitação e reabilitação das deficiências. E trabalhar junto com 

os serviços de apoio a aprendizagem das escolas regulares sobre a desmitificação dos Centros de 

Ensino Especial. 

SOE - Serviço de Orientação Educacional 

As famílias exigem escolas para seus filhos ou irmãos. Portanto, trabalhar pela melhoria do 

ensino e pela democratização da escola é atender a uma reivindicação e defender um direito da 

população. 
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É preciso garantir "a educação ao longo da vida" para que todos estejam na escola para 

socializar, aprender e manter aspectos fundamentais do aprendizado. 

           Atualmente a comunidade escolar encontra-se atuante, participando do processo de 

democratização da sociedade, ampliando os canais de acesso. Assim a escola está engajada em 

diferentes demandas sociais e campanhas educativas. 

Para a concretização dos objetivos, a que propomos, inúmeros são os fatores apontados 

como necessários. Alguns deles estão diretamente relacionados com os valores da instituição, 

aspectos administrativos e organizacionais que ela oferece aos professores e estudantes. 

Para que a ação escolar seja eficaz é necessário reconhecer e fazer valer o princípio da 

qualidade como meta para prestação de serviços educacionais. Acreditamos que sem essa 

observância, não haverá expansão nem melhoria do ensino. 

Metas do SOE: 

‣Promover o desenvolvimento integral do estudante, incentivando atitudes que levem à autonomia 

e ampliar as possibilidades de compreensão do mundo como cidadão participativo e crítico;  

 Avaliar junto as famílias a acessibilidade dos seus filhos ao ambiente escolar, convocando para 

reuniões onde é possível aproximar da realidade social do estudante; 

‣ Convocar os familiares para possíveis ajustes e compreender a rotina extraclasse; 

‣ Auxiliar os professores na compreensão das dinâmicas sociais e de aprendizagem dos 

estudantes; 

‣ Proporcionar aos professores espaço de estudo sobre os estudantes e suas especificidades; 

‣ Viabilizar a interação entre professores e funcionários de todos os turnos para compreender as 

dinâmicas e papeis destes atores; 

‣ Desenvolver projetos que contemplem o desenvolvimento humano dos estudantes através de 

palestras e esclarecimentos para a comunidade escolar abordando temas como: sexualidade, 

contenção e condução, auto e heteroagressividade e demais comportamentos pertinentes para 

esta unidade de ensino; 

‣ Promover visitas em exposições artísticas e parcerias com cinemas e teatros, facilitando a 

participação dos alunos nas atividades extraclasse; 

‣ Acompanhar e auxiliar no conselho de classe, que ocorre semestralmente, sugerindo asações 

necessárias para melhor empenho dos estudantes; 

‣ Auxiliar na configuração de turmas, respeitando a modulação vigente; 

‣ Avaliar as ações do orientador educacional no contexto educacional. 

Atendimento Pedagógico Especializado 

O professor que ingressa no Centro de Ensino Especial necessita comprovar aptidão nas 

áreas pleiteadas, como rege a Estratégia de Matrícula Vigente. Os docentes de atividades nesta 

unidade de ensino exercem a função de professor especializado para atender estudantes 

configurados na etapa quatro, avaliados na modalidade de deficiência Intelectual, deficiências 

múltiplas e transtorno global do desenvolvimento ou Transtorno do Espectro Autista. As turmas 

seguem a configuração proposta pela SEE/DF. 
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Oficinas Pedagógicas Interdisciplinares – OPI 

      Apresentação 

 A Oficina Pedagógica Interdisciplinar segue uma sondagem e um planejamento específico, por 

entender que uma turma composta de um número maior de estudantes necessita de grade 

criteriosa para atender as demandas de manutenção acadêmica e o desenvolvimento de 

habilidades manuais, cognitivas e comportamentais. 

O projeto Oficinas Pedagógicas Interdisciplinares do Centro de Ensino Especial 01 de 

Brasília da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visa atender a necessidade de 

atualização e reestruturação da organização de conteúdos e da metodologia aplicada. De cunho 

funcional, todas as abordagens visam a proximidade da autonomia relativa à realidade vigente do 

estudante, bem como, a ampliação de suas potencialidades globais. 

O presente projeto entrou em vigência no início do ano letivo de 2018 bem como em seu 

Projeto Político Pedagógico, tendo continuidade neste ano de 2019. 

Na modulação vigente, há seis turmas que englobam os estudantes com Deficiência 

Intelectual-DI, Deficiências Múltiplas-DMu e Transtornos Globais de Desenvolvimento-TGD, sendo 

três no turno matutino e três no vespertino. Essas turmas até o momento, têm tido como objetivo, 

a manutenção acadêmica aliada ao currículo funcional para aqueles que vieram de outros Centros, 

oriundos do lar, advindos da escola inclusiva e, não conseguiram dar continuidade ao processo de 

escolarização. Observa-se que uma parcela destes estudantes 

que estudam na escola há anos e, famílias, vêm apresentando comportamento desestimulado 

com as atividades demonstrando desinteresse em participar da vida escolar. 

Ao longo dos anos, as mudanças cognitivas e comportamentais dos estudantes 

demonstram desaceleração, estagnação ou mesmo retrocesso, provocando um prejuízo ao 

processo de ensino/aprendizagem acadêmico e social. 

        A modalidade de oficina pedagógica está prevista na Estratégia de Matrícula da SEEDF do 

ano 2019 e pela Orientação Pedagógica da Educação Especial de 2010. Este último documento 

descreve o objetivo da Oficina Pedagógica: “estimular a capacidade produtiva o desenvolvimento 

de competências e a aquisição de condutas sociais básicas dos estudantes voltadas para o 

trabalho autônomo ou protegido” Na perspectiva de atualizar as abordagens pedagógicas, 

favorecer as habilidades, criatividade e a autonomia dos estudantes, a presente proposta 

reconfigura e determina os conteúdos para grupo de estudantes com afinidades 

funcionais/cognitivas convergentes. 

A presente proposta é voltada aos estudantes jovens e adultos com Deficiências Múltiplas, 

Deficiência Intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento com ou sem comorbidades em 

Transtornos Mentais, em se havendo afinidades funcionais/cognitivas convergentes, integrantes 

do Centro de Ensino Especial 01 de Brasília. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Manutenção acadêmica, tendo o currículo funcional como norteador, oportunizar a 

ampliação de múltiplos estímulos em favor das potencialidades do estudante utilizando o meio 

da realidade funcional e de produção como processo e resultado. 

Objetivos Específicos: 
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‣Resgatar e desenvolver a criatividade; 

‣Trabalhar responsabilidade e autonomia; 

‣Estimular processos sinápticos por meio de atividades pedagógicas variadas; 

‣Trabalhar o amadurecimento comportamental do estudante no sentido de desconstruir 

possíveis infantilizações; 

‣Despertar e ampliar a análise do mundo que o estudante percebe; 

‣Ampliar vocabulário; 

‣ Multiplicar as formas de linguagem; 

‣ Analisar/trabalhar conceitos; 

‣ Promover novas perspectivas de organização e produção; 

‣ Favorecer o pertencimento do estudante ao seu núcleo familiar bem como na sociedade;‣ 
Aprendizado/manutenção das atividades de vida diária e social. 

CONTEÚDOS 

Voltados para os princípios funcionais da realidade do estudante em contra ponto ao 

mundo, os conteúdos contemplarão as necessidades vigentes na vida deste indivíduo tendo 

como objetivo, também, promover aquisição de novos conhecimentos, vinculados a produção 

concreta. 

METODOLOGIA 

Na objetividade de instrumentalizar a escola de conhecimentos individualizados e 

atualizados do estudante, e assim, adequar às propostas de conteúdo, o primeiro bimestre será 

destinado a construção dos dados necessários para o adequado atendimento especializado do 

estudante dentro da turma de Oficina Pedagógica Interdisciplinar. 

No primeiro momento, será realizada pelo(a) professor(a), a Avaliação Funcional 

Pedagógica e as necessidades Tecnológicas Assistivas em formulário próprio. A Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) juntamente com Serviço de Orientação 

Educacional farão a Avaliação Biopsicossocial em complemento a primeira, que será entregue a 

este grupo. 

Será destinado a este Projeto, até dois coordenadores/orientadores, com prioridade aos 

colaboradores da construção deste Projeto. Estes coordenadores/orientadores serão 

responsáveis pela organização do acervo de material pedagógico, sustentação de grupo de 

estudos, bem como serão mediadores quanto ao alinhamento dos professores, da realidade 

vigente com relação ao projeto em si, histórias, filmes, materiais tridimensionais e outros, 

substituirão o letramento entrando nos horários que não são da aula de português. 

Haverá momentos sistematizados diários de integração por meio de brincadeiras que 

favoreçam o despertar da criatividade e à Ginástica Cerebral. 

Previamente serão marcadas para cada semestre, duas saídas da escola para pesquisa 

de campo, primordialmente sem onerar a escola. 

As salas destinadas a estas turmas terão uma pia, bancada de apoio e prateleiras 

pertinentes a cada turno para guardar materiais de produção. 

Quanto aos Atendimentos Interdisciplinares, oferecidos pela escola, cada estudante terá 

4 atendimentos onde dois são obrigatórios e dois optativos. 

Os Atendimentos obrigatórios se respaldam na necessidade básica da autonomia, do 
processo de pertencimento ativo ao grupo social e a cultura que o cerca. São eles os 
Atendimentos de “Horta” e “Informática”. Os outros dois Atendimentos serão de duas aulas por 
semana, sendo impreterivelmente uma aula de atendimento por dia. A fixação de não poder 
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haver mais que duas aulas por atendimento é respaldada na objetividade de estimulação 
multidisciplinar para melhor aproveitamento do processo de desenvolvimento cognitivo, estímulo 
cerebral e da autonomia do estudante. 

É imprescindível que todos os estudantes destas turmas tenham atendimento em 
Educação Física/atividade física, sendo este considerado o primeiro atendimento. O segundo 
atendimento, ficará a escolha dos professores e da necessidade do estudante. 

Acompanhamento e Avaliação 

Compreende-se que o tempo de aprendizagem dos estudantes desta instituição é 

diferenciado, tendo cada um suas especificidades. A avaliação será realizada de forma 

processual, assim como previsto pelo Currículo em movimento da Educação Básica. Educação 

Especial (p. 41). Dessa forma, a avaliação começa no âmbito da instituição escolar, levando em 

consideração a atuação dos profissionais, estratégias de gestão e currículo desenvolvido. Neste 

aspecto serão avaliadas, no contexto da aula, as estratégias didáticas e metodológicas, relações 

interpessoais, organização e atuação do docente bem como as produções realizadas. Podendo-

se também, englobar o processo de participação da família. Avaliar é um processo contínuo, 

permanente, flexível e global que envolve observação de estudantes em todos os espaços da 

instituição educacional, registro e análise dessas observações. 

Perpassa pelo planejamento e apresenta-se como preciosa ferramenta de trabalho para 

orientar e auxiliar educadores no olhar sobre seu fazer pedagógico, permitindo que sejam 

encontrados os melhores resultados, identificadas as necessidades e tomadas de decisão 

(Currículo em movimento, p. 41). Para tanto, a avaliação do estudante será realizada por meio 

de observação quanto à qualidade de compreensão dos conteúdos, da participação efetiva e da 

produção de cada estudante. Haverá formulário próprio que será preenchido por todos os 

professores do estudante e a equipe pedagógica. Estas observações realizadas em conjunto 

com as coordenadoras do Projeto, serão semestrais e nortearão a realização de adequações 

necessárias para melhor aproveitamento do estudante, podendo promover, inclusive, ajustes e 

mudanças. Todavia não será permitido desconfiguração dos princípios do projeto. 

Perfil do professor 

Habilitado nas modalidades Deficiência Intelectual, Deficiências Múltiplas e Transtorno 

Global do Desenvolvimento com receptividade e interesse em promover atividades manuais que 

compreenda e favoreça a importância de produção, integrado ao currículo funcional. Nessa 

proposta, o professor desenvolverá um espaço de ensino e aprendizagem provocador com 

experiências sensoriais no intuito de ampliar o conhecimento e o interesse do estudante 

favorecendo as múltiplas potencialidades. 
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Programa de Atendimento Interdisciplinar – PAI 
O Programa de Atendimento Interdisciplinar contempla os projetos apresentados pelos 

professores para aplicação em sala de aula. Eles são elaborados a partir de um diagnóstico da 

escola e baseado nas necessidades educativas dos estudantes. O programa tem como meta 

despertar o interesse para realização de atividade pedagógicas diversificadas do Currículo 

Funcional, por meio de atividades práticas, lúdicas e esportivas, onde a execução dos trabalhos 

propostos sejam prazerosas, motivadores e interessantes, visando o desenvolvimento global 

através da realização bem sucedia das atividades propostas. As atividades prezam pela melhoria 

da autoestima, formação de indivíduos capazes e produtivos e o concomitantemente o 

desenvolvimento cognitivo. 

Atualmente contamos com as seguintes modalidades de atendimento interdisciplinar: 

1. Educação Física Adaptada; 

2. Educação Física/Esporte Adaptado; 

3. Informática na Educação Especial; 

4. Construsom: Movimento, Ritmo, Musicalização para Especiais 

5. Inclusive Danço; 

6. Artes na Educação Especial; 

7. Horta - Educação Ambiental 
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1.Educação Física adaptada- Natação 

INTRODUÇÃO 

O Programa de educação física tem como 
proposta o desenvolvimento global do estudante através 
de atividades que incluam o movimento e a lubricidade 
como aspectos indissociáveis da aprendizagem, 
respeitando as características individuais, limitações e 
interesses do estudante. 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer atividades adaptadas que resultem na 

melhoria da qualidade de vida do estudante, nos aspectos 

físicos, comportamentais, emocionais e sociais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‣ Ciclo I - Estimulação afetivo- psicomotora; 

‣ Ciclo II - Estimulação nas habilidades básicas;‣ Ciclo III - Estimulação 

nas habilidades específicas; ‣ Ciclo IV- Estimulação Funcional. 

METODOLOGIA 

As modalidades oferecidas serão tanto no solo quanto no meio aquático, em aula com 

cinquenta minutos em grupo ou individual, respeitando as necessidades dos estudantes. 

2. Educação Física/ 

Esporte Adaptado 

A Educação Física se destina ao atendimento dos 

alunos do CEE 01 Brasília em pequenos grupos ou de 

forma individualizada onde o professor de Educação 

Física fará a avaliação inicial e indicará a melhor forma 

de agrupamento. 

O atendimento será misto, ou seja, abrangerá as 

deficiências: Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla 

e Transtorno Geral do Desenvolvimento. 

As aulas acontecerão duas ou três vezes por semana em sessões de quarenta e cinco minutos, 

no respectivo turno letivo, respeitando o calendário letivo da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

O atendimento pode ser estendido em caráter complementar, nos moldes do Atendimento 
Educacional Especializado Complementar, nesse caso o atendimento do aluno se dará no contra 
turno escolar. 
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O atendimento abrange até 30 alunos em cada turno, por professor, a depender da 

demanda. Esses alunos poderão ser do CEE 01 de Brasília ou do Atendimento Educacional 

Especializado Complementar. 

Objetivo Geral 

Oferecer a vivência do esporte paralímpico e esporte adaptado de forma sistematizada 

aos alunos do CEE 01 de Brasília e atendimento complementar, com vistas a participar de 

eventos esportivos e recreativos locais, regionais e nacionais. Oportunizar aos alunos 

possibilidades de desenvolvimento e/ou manutenção dos aspectos físicos/biológicos, cognitivos, 

afetivos e sociais, de forma a alcançar níveis de independência e aceitação social. Proporcionar 

aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades e competências motoras por meio da 

atividade física. 

Objetivos específicos 

‣ Estimular a independência e autonomia; 

‣ Melhorar a socialização com outros grupos; 

‣ Melhorar a auto-valoriação, autoestima e autoimagem; 

‣ Melhorar as funções organo-funcionais (aparelho circulatório, respiratório, digestivo e 

excretor); 

‣ Promover e manter a saúde; 

‣ Estimular o domínio corporal; 

‣ Adquirir percepções sensoriais; 

‣ Proporcionar a dissociação das cinturas pélvicas e escapular; 

‣ Desenvolver orientação e organização espacial e temporal; 

‣Desenvolver força, resistência, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, coordenação motora e 

velocidade;  

‣ Superar frustrações, frente a situações de difícil resolução; 

‣ Participar de atividades esportivas; 

‣ Participar de eventos regionais como Jogos Escolares Paralímpicos e FREC; 

‣ Participar de eventos nacionais como Paralimpíadas Escolares e Special Olympics. 

Conteúdos 

         As atividades das aulas de Educação Física Esporte Adaptado abrangerão as seguintes 

áreas: 

‣ Atividades psicomotoras; 

‣ Atividades de condicionamento físico (cardiorrespiratório); 

‣ Desenvolvimento da orientação e mobilidade; 

‣ Desenvolvimento das qualidades físicas (equilíbrio, força, coordenação motora, lateralidade)e 

habilidades básicas (marcha, corrida, saltos, rolamentos, trepar, quicar, rebater); 

‣ Atividades recreativas e de lazer; 

‣Treinamento paradesportivo nas modalidades de atletismo, futebol, natação, voleibol, handebol, 

tênis de mesa, basquete, bocha e ginástica rítmica. 
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Metodologia 

Todo aluno do programa passará por uma observação inicial, onde serão levantados 

dados relevantes acerca de suas potencialidades. Uma vez vencida a observação inicial, é 

possível planejar as atividades dentro de padrões de segurança para o aluno e professor. E 

montar pequenos grupos de atendimento com perfis mais homogêneos. Inicialmente será 

oportunizado aos alunos os mais diversos estímulos motores e sensoriais através de práticas 

motoras lúdico-esportivas. Após a sensibilização dos alunos, as modalidades paralímpicas e os 

esportes adaptados serão introduzidos paulatinamente de forma a se estruturar conceitos e 

entendimento acerca da modalidade. A depender da resposta do aluno frente aos estímulos, o 

volume e intensidade do treinamento podem ser direcionados para finalidades competitivas. Os 

alunos poderão ser agrupados em turmas conforme os ciclos descritos na Orientação 

Pedagógica Educação da Física Especial - SEE/DF - 2006. A adequação dos conteúdos deverá 

respeitar a quantidade de alunos para cada Ciclo. Havendo a possibilidade, os professores 

deverão atender os alunos dos mesmos ciclos em horários semelhantes para que possam formar 

equipes ou pares para jogos ou trabalhos conjuntos, de forma a otimizar o horário e 

consequentemente aumentar o número de alunos atendidos. 

Sugere-se que as ações pedagógicas de Treinamento Paraesportivo e de Esporte 

Adaptado sejam realizadas em momentos quando as condições possam ser mais favoráveis, 

como pela manhã nos primeiros horários e a tarde nos últimos. Isso se justifica pelas condições 

climáticas mais amigáveis para saúde e também por um certo distanciamento do horário de 

alimentação dos alunos. 

Inicialmente o Programa Educação Física - Esporte Adaptado seguirá uma observação 

inicial das condições físicas e comportamentais dos alunos. Passado o momento inicial, a 

avaliação processual será adotada, onde será observada a cada encontro os avanços ou 

retrocessos das habilidades solicitadas. Para tanto será registrada em formulário específico as 

informações acerca do desenvolvimento do programa. 

Com a estruturação do Programa Educação Física – Esporte Adaptado acredita-se numa 

melhor participação dos alunos e professores em atividades e eventos relacionados à prática 

paradesportiva, atividade física e recreação. Espera-se assim criar uma cultura corporal da 

prática saudável de atividade física e engajamento dos alunos e familiares. 

3. Informática na Educação Especial 

APRESENTAÇÃO 

Em virtude de aprovação do Projeto Informática na Educação Especial e com a instalação 

dos equipamentos do "Programa Nacional de Tecnologia Educacional -PROINFO, de Secretaria 

de Educação à Distância- SEED, Ministério da Educação- MEC, no Laboratório de Informática 

na Educação Especial- LIEDEs do Centro de Ensino Especial 01 de Brasília, verificou-se a 

necessidade da elaboração da proposta para atendimento dos estudantes com necessidades 

educativas especiais, matriculados nesta Unidade de Ensino. 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da 

conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, na promoção e 

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com deficiência além de oferecer 
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condições para que se tornem cidadãos atuantes na escola, família e sociedade, utilizando os 

recursos das tecnologias da informáticas como ferramenta de auxílio ao processo educacional e 

social, para estimular o estudantes em situações básicas de sua vida diária, promovendo a 

autoestima, a comunicação, a responsabilidade, a capacidade criadora, para seguir leis, regras 

e princípios de coordenação motora, tais como o desenvolvimento da percepção visual, 

orientação especial e memorização. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

‣ Proporcionar um ambiente de aprendizagem que consiste na resolução de problemas; 

‣ Desenvolver a comunicação com o favorecimento da auto expressão; 

‣ Favorecer a criatividade; 

‣ Oportunizar ao estudante a utilização do erro como fator de construção do conhecimento; ‣ 

Possibilitar o desenvolvimento dos conceitos de espaço, número, sequência, classificação, 

coordenação visomotora fina; 

‣ Estimular a elaboração de projetos cooperativos; 

‣ Valorizar o seu trabalho e o trabalho do outro; 

‣ Estabelecer limites e regras sociais, desenvolvendo hábitos de trabalho individual e em grupo; 

‣ Estimular tomada de decisões e iniciativa na resolução de tarefas; ‣ Desenvolver a 

socialização; 

DESENVOLVIMENTO: 

As atividades do LIEDEs serão desenvolvidas em ambiente de laboratório, onde constam: 

nove multiterminais, um servidor e uma impressora da 4ª etapa do Proinfo. 

          A base metodológica tem demonstrado que o uso das novas tecnologias da informação 

com estudantes com necessidades educativas especiais é amplamente viável e facilitadora do 

processo de ensino e aprendizagem desta clientela. 

Baseando-se no levantamento de grandes temas geradores próximos da realidade do 

cotidiano dos estudantes, a elaboração de projetos individuais ou coletivos por partes dos 

estudantes, deve ser acompanhada de avaliações e observações sistemáticas dos profissionais, 

para subsidiarem alterações e replanejamentos que se verificarem necessários. 

O LIEDEs procurará estimular e orientar os professores regentes na elaboração de 

projetos como forma de aproximar o estudante da realidade social em vigor, possibilitando desse 

modo, a sua inclusão na escola e na sociedade de maneira consciente e responsável. 

Esses projetos serão desenvolvidos por meio da metodologia construtivista partindo do interesse 

dos estudantes e em consonância com as atividades desenvolvidas nas salas de regência. 

O LIEDEs promoverá o atendimento dos estudantes que estão fora da grade horária fixa 

do laboratório somente com a participação direta dos professores responsares pela sala de 

regência, de acordo com a necessidade de cada um e planejamento realizado previamente. 

O ambiente de aprendizado é formado por pessoas e atividades que desafiam a 

capacidade intelectual e emocional dos estudantes, tornando-o constantemente motivador e 

interessante, possibilitando o aprendizado. 

É exatamente esse processo de aprendizagem que o LIEDEs pretende resgatar. Um 

ambiente de aprendizado onde o conhecimento é adquirido por meio da interação com objetos 

em um ambiente adequado, para que possa desenvolver conceitos de matemática, 

comunicação, resolução de problemas e do próprio processo de aprendizagem. 

O atendimento individualizado efetiva-se em etapas diferenciada: 
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Pré-avaliações: 

‣ Interações com o computador; 

‣ Atividades espontâneas; 

‣ Atividades semi-estruturadas (linhas retas, figuras geométricas, exploração de cores); 

atividades lúdicas (softwares educativos); Pós-avaliações: 

Aplicativos, como o Linux Educacional, a Série Educacional G-Compris, alguns Jogos 

Educativos online, Softwares Educacionais e a Internet (com a finalidade pedagógica) serão 

utilizados pelos estudantes visando a exploração de aspectos de coordenação, por meio do uso 

do mouse, bem como da percepção visual, senso de organização de objetos num espaço 

definido (cenário) e reconhecimento de formas, cores e objetos. 

RECURSOS 

Editor de Texto Libre Office Writer: são recursos associados a multimídia com sons e 

animações com auxílio do uso da internet no desenvolvimento das atividades. O objetivo é 

explorar de forma paralela a percepção do ambiente computacional proposto; 

‣ Fase exploratória com Softwares Educativos e Linux Educacional; 

‣ Programa Educacional Multidisciplinar Série G-Compris; 

‣ Software Educativo Coelho Sabido Maternal; 

‣ Editor de textos e atividades dirigidas; 

‣ Introdução à internet (uso da internet com finalidade pedagógica);‣Jogos Educativos e/ou 

Atividades Educativas online. 

Ao longo do ano serão desenvolvidas atividades abrangendo as habilidades de instrução, 

observado, reflexão, tomada de decisão, organização e comunicação dentre outras. As 

atividades orais que estreitam os vínculos afetivos e estimula o desenvolvimento da linguagem 

e expressividade. Atividades voltadas para a observação de registros visuais diversificados 

(desenhos, ilustrações e fotografia) que permitem um contato simultâneo com as várias formas 

de leitura de mundo. 

Atividades de socialização, que requerem o envolvimento dos estudantes e familiares. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

No desenvolvimento do projeto de informática espera-se que haja ganhos e 

aprimoramento nos seguintes aspectos: ‣ Independência, auto estima e socialização; 

‣ Iniciativa e tomada de decisões; 

‣ Organização interna do pensamento; 

‣ Soluções criativas de problemas; 

‣ Aceitação do erro como fator de construção do conhecimento; 

‣ Sistematização de hábitos de trabalho individual e em grupos; 

‣ Atenção e concentração na realização de tarefas; 

‣ Percepção dos conceitos de posição no espaço e de direção; 

‣ Conceitos temporal e espacial; 

‣ Sequência e ordenação lógico-temporal do pensamento; 

‣ Superação do sentimento de incapacidade e persistência na busca de alternativas para 

solução de problemas; 

‣ Melhora do raciocínio por meio da reflexão sobre a ação; 

‣ Desenvolvimento da observação e melhora da capacidade perceptiva; 

‣ Melhora no processo de raciocínio por meio da reflexão sobre a ação; 
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‣ Desenvolvimento da observação e melhora da capacidade perceptiva; 

‣ Melhora no comportamento, revelando maior segurança, motivação, interesse, curiosidade, 

criatividade, independência, confiança, persistência, atenção e concentração. 

AVALIAÇÃO 

          O projeto de informática, estará submetido a avaliação contínua por parte dos profissionais 

do LIEDEs, para verificação dos resultados obtidos e as dificuldades encontradas, que 

subsidiarão a continuidade ou não da proposta de atendimento a ser desenvolvido no ano 

subsequente. 

4. Inclusive Danço 

APRESENTAÇÃO  

O Centro de Ensino Especial 01 de Brasília, no cumprimento de sua função educativa 

promovendo a integração social, escolar, familiar e comunitária vem através deste documento 

apresentar o projeto desenvolvido pelas profissionais do quadro da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal Ana Cintia Santos Rezende com formação em Licenciatura em Educação Física 

e Dança e Cássia Cristina Santos Carvalho com Licenciatura em Educação Física e formação 

em Dança. A Dança está incluída no bloco do conteúdo dos Parâmetros curriculares Nacionais 

de Educação Física (Brasil 1998).  

O projeto “Inclusive Danço” tem por finalidade proporcionar aos estudantes do Centro de 

Ensino Especial 01 de Brasília que possuem percepção para a dança momentos de interação 

através de atividades que abordam técnicas e métodos específicos, favorecendo o 

desenvolvimento do trabalho corporal, artístico e cultural.  

Este trabalho existe há cinco anos com resultados notórios, portanto considera-se 

necessária a permanência dos profissionais atualmente a frente da execução do presente 

projeto, considerando os mesmos terem experiência e conhecimento do trabalho desenvolvido 

dando continuidade ao processo pedagógico.  

Tem-se como proposta possibilitar ao estudante o desenvolvimento da capacidade de 

entendimento do seu corpo em relação ao todo, ao outro, ao espaço, ao ambiente numa rede de 

percepções, promovendo o dançar individual e em grupo em busca de sua expressividade 

fazendo com que torne pesquisador de si mesmo em busca da consciência do movimento.  

A dança no meio educacional especial utilizando como proposta o desenvolvimento da 

percepção corporal, da criatividade e da inclusão social facilita descobertas de mobilidade 

permitindo que os estudantes se tornem mais independentes melhorando seu desenvolvimento 

global. Ela é utilizada como via de evolução das habilidades corporais despertando no estudante 

de forma natural, a produção de gestos, ações e movimentos expressivos, trabalhando suas 

potencialidades.  

Por meio da dança é possível que o indivíduo transmita através da linguagem corporal 

sentimentos e emoções, resultante de uma conexão da relação do mundo interno com o externo. 

Esse movimento pode ser apenas um olhar, gesticular de cabeça, levantar de braço; por trás 

desse gesto e movimento existe um esforço significativo ligado ao processo de maturação 

cognitiva, afetiva e orgânica, limitado à deficiência e comorbidade mental dos nossos estudantes. 

Cabe a nós lançarmos um olhar diferenciado e possibilitar para que esse potencial seja 

compreendido e desenvolvido.  

Falar com o corpo para alguns de nossos estudantes pode ser a única forma de se 

expressar, para isso é importante que o corpo seja tratado como um instrumento de 

expressividade proporcionando a integração e ampliando as relações sociais.  
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Nos últimos anos tem se notado uma crescente preocupação e um maior interesse 

relacionado ao deficiente. Em virtude a essas iniciativas no dia 21 de setembro é comemorado o 

Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes que reivindica a cidadania e participação plena 

em igualdade de condições. O projeto de atendimento acima citado na busca de valorização dos 

seus estudantes conta com uma produção anual do espetáculo de dança com tema definido 

estreando neste mesmo mês, reafirmando um dos nossos objetivos, mostrando que é possível 

desenvolver um trabalho de qualidade valorizando o potencial do nosso estudante contribuindo 

com a construção do seu “eu”, autonomia, concentração, relacionamento com o outro, respeito, 

cooperação, compromisso e independência.  

No início do ano letivo o tema é construído com a participação dos estudantes através de 

conversas informais, visualização de espetáculos de dança e filmes. Juntamente a esse processo 

é desenvolvido o trabalho de pesquisa corporal com a participação ativa dos estudantes em 

escolha de personagens e montagens coreográficas, o produto deste trabalho é apresentado 

inicialmente no ambiente escolar onde recebemos a comunidade, convidados e outras escolas, 

em sequência o espetáculo é levado a outros ambientes particulares e públicos, afirmando assim 

a importância do projeto na inclusão social. 

Este projeto trabalha com desejos, sonhos, emoções, realizações e expectativas 

desenvolvendo a responsabilidade, respeito, autoconhecimento, autoestima e autonomia dos 

estudantes/familiares/comunidade escolar.  

Ampliar o olhar de forma a valorizar as potencialidades que o estudante com deficiências 

possui é um meio de fazer com que ganhem respeito e visibilidade mostrando que compõem a 

sociedade e desta maneira ocupem seus espaços e se façam presentes. As pessoas com 

deficiências são dignas de compreensão e aceitação, enquanto ser humano capaz de vencer 

etapas e quebrar barreiras da discriminação social.  

PÚBLICO ALVO  

A clientela é de estudantes matriculados no Centro de Ensino Especial 01 de Brasília que 

apresentem perfil funcional para a dança e suas especificidades.  

OBJETIVOS OBJETIVO GERAL  

Observar o desenvolvimento da consciência corporal, do movimento e da inclusão social 

do estudante com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Múltipla (DMu), Deficiência Auditiva 

(DA), Deficiência Visual (DV), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) do Centro de Ensino 

Especial 01 de Brasília.  

Estimular o dançar individual e em grupo, integrando-os por meio da participação em 

atividades de dança promovendo a descoberta do seu eu, do entendimento do seu corpo em 

relação ao todo, ao outro, ao espaço, ao ambiente em uma rede de percepções buscando a 

personalidade expressiva e consciência do movimento e a socialização através da arte inserindo-

os na sociedade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Promover a interação entre os participantes conduzindo-os ao processo de 

desenvolvimento criativo;  

• Promover a percepção, experienciação e descobertas de diferentes possibilidades de 

movimentos;  

• Desenvolver a capacidade de expressar as possibilidades corporais em relação ao espaço 

individual e relacional;  
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• Reconhecer as características individuais do corpo como forma, volume, peso, equilíbrio 

e movimento articular;  

• Ampliar o repertório gestual;  

• Experimentar a improvisação no contexto de composição instantânea;  

• Reconhecer a dança como arte, cultura e educação;  

• Reconhecer as dinâmicas entre seu corpo, suas percepções e emoções;  

• Promover a integração dos estudantes;  

• Desenvolver a responsabilidade, disciplina e compromisso;  

• Promover apresentações dentro e fora da escola como facilitadora do processo inclusivo;  

• Viabilizar troca de experiências com outras instituições;  Incentivar a autonomia 

individual e em grupo.  

CONTEÚDO  

CONSCIENTIZAÇÃO CORPORAL:  

Movimentos corporais – abrir, fechar, flexionar, estender, levantar, descer, inclinar, curvar, rotar, 

movimento circular, torcer e deslocar.  

ESPAÇO:  

Espaço Interno e Pessoal - exercícios explorando sensações e imagens;  

Espaço Físico - níveis;  

Espaço Social – indivíduo, pequenos grupos, grandes grupos; TEMPO:  

Velocidade – devagar, médio e rápido;  

Pausa – controle do movimento, atenção e desatenção;  

Percepção do tempo interno; INTENSIDADE:  

Peso: esforço e tônus muscular;  

Fluência: livre e controlada;  

Experimentações individuais e em grupo.  

FORMA: Composição corporal ao dançar  

METODOLOGIA  

Dando continuidade à experiência na área de dança vivenciada pelos estudantes 

anteriormente e comprovada à importância da mesma no que concerne ao desenvolvimento 

corporal, artístico e cultural; as aulas são desenvolvidas por meio de atividades planejadas e 

direcionadas a individualidade de cada estudante tendo como embasamento teórico métodos e 

técnicas de dança da Educação Somática, DanceAbility e Método de Laban.  

      Educação Somática, criado por Thomas Hanna, de origem grega, significa corpo vivido. 

Técnica que tem por objetivo principal a consciência corporal do movimento levando em conta 

as características e limites individuais. Corpo e mente fazem parte de um processo vivo formando 

um objeto comum que traz consigo emoções, pensamentos, fatores sociais e culturais.  

      DanceAbility, criado por Alito Alessi promove a exploração artística entre pessoas com e sem 

deficiências, com ou sem experiências em dança.  

Nesse método cria um espaço em que as pessoas possam sentir e relacionar-se com o objeto 

ou o outro e desenvolver a percepção de tempo, corpo e espaço. Cada um possui sua linguagem 

e capacidade para dançar definida por sua presença e escuta ao outro.  

Método de Laban, criado por Rudolf Von Laban, o maior teórico da dança do século XX. Estudou 

a sistematização da linguagem do movimento: criação, notação, apreciação e educação, seu 

método visa a melhora do desenvolvimento global do ser humano. Segundo Rengel (2005), 
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Laban ensina que através do corpo adquirimos conhecimentos e que tudo está interligado, 

conceitos abstratos, ideias e experiência corporal. Possibilidades de movimentos são apontadas 

em seus estudos de maneira menos restrita, mais criativa e de acordo com a individualidade de 

cada ser humano.  

As três abordagens valorizam a individualidade do ser humano, com base nesses métodos 

e técnicas as atividades serão planejadas e desenvolvidas trabalhando o potencial de cada 

estudante.  

Inicialmente realizamos nossas atividades mapeando as capacidades de movimento autônomo 

corporal do estudante. Em um ambiente acolhedor o estudante é estimulado a experimentar e 

explorar seguindo orientações verbais ou visuais das professoras, com ou sem objetos. Nessa 

primeira etapa são incentivados a sentir, chamando a atenção para o seu corpo, refletindo no 

movimento corporal consciente através da respiração e concentração. A posição corporal será 

adaptada de acordo com a necessidade física do estudante (deitado em colchonete, cadeira de 

rodas, em pé ou sentado). Esse movimento respiratório vai se expandindo e envolvendo cada 

parte corporal, em uma conexão entre órgãos, tecidos, ossos e músculos.  

Pequenos movimentos envolvem toda estrutura corporal numa rede de percepções. Esse 

processo investigativo propõe a busca da ação simultânea entre a consciência, funcionamento 

biológico e meio ambiente, privilegiando as possibilidades de movimentos corporais.  

Em seguida é realizado o levantamento quanto ao desenvolvimento motor. Observa-se a 

capacidade do estudante em executar movimentos corporais – abrir, fechar, flexionar, estender, 

levantar, descer, inclinar, curvar, rotar, movimento circular, torcer e deslocar.  

Posteriormente levanta-se a percepção rítmica. O estudante realiza dança livre e 

acompanha batidas e contagens com variações rítmicas. Realizada essa sondagem, de acordo 

com a necessidade de cada estudante, trabalha-se o processo de aprendizagem, individual ou 

em grupo. Todo processo acima citado, permanece em desenvolvimento durante o ano letivo 

com inserção de novos conteúdos.  

Trabalha-se temporalidade com atividades de velocidade (deslocar-se devagar, médio e 

rápido/executar movimento com partes do corpo lento, normal e rápido); pausa (movimentos com 

pausa, controle de movimentos) e percepção do tempo interno. Espacialidade com atividades de 

Espaço: físico (colocar-se corporalmente em diferentes níveis baixo, médio e alto); interno e 

pessoal (exercícios explorando sensações e imagens) e social (indivíduo, pequenos e grandes 

grupos). Exercícios de Intensidade: peso (com e sem esforço); fluência (livre e controlada) e 

experimentações individuais e em grupos. Exercícios de Forma: conectarse com estímulos 

diversos e composição corporal ao dançar. Esses conteúdos são inseridos de acordo com a 

evolução do estudante.  

Os temas das apresentações são propostos pelas professoras através de vídeos no 

primeiro bimestre. Após a exposição de filmes, conversas informais são realizadas enumerando 

personagens existentes, a partir de então as músicas são selecionadas pelas professoras e o 

processo de pesquisa corporal inicia-se no segundo bimestre.  

A princípio a pesquisa corporal ocorre individualmente e as professoras tornam-se 

observadoras. Os gestos, as ações e os movimentos expressivos são observados e ao final das 

atividades são reforçados em grupos. Desta forma inicia-se a construção coreográfica, onde o 

estudante participa ativamente do processo e amplia seu repertório gestual aprendendo com o 

outro. Intervenções e conduções também ocorrem quando necessárias. A conexão e fluência, 

entre os movimentos produzidos, são auxiliadas pelas professoras.  

Nesse processo de montagem coreográfica que ocorre no segundo bimestre o estudante 

se identifica e é orientado na escolha do personagem a ser trabalhado.  

Os ensaios são reforçados no terceiro bimestre, dando continuidade ao processo de 

construção coreográfica. Figurinos são desenvolvidos e definidos pelas professoras de acordo 

com os personagens.  
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O espetáculo de dança acontecerá no terceiro bimestre. Após a estreia é dada 

continuidade aos ensaios e atividades possibilitando maior autonomia dos estudantes. Serão 

atendidos entre 40 a 45 estudantes com dois horários semanais, complementando este 

atendimento serão oferecidos mais dois horários para visualização de filmes, montagens 

coreográficas, ensaios com grupos específicos. Os recursos utilizados serão: sala de dança 

(módulo sete), sala de vídeo, auditório, área verde da escola, som, músicas diversas, 

colchonetes, lenços, bolas, bastões, arcos e materiais diversificados.  

Para melhor desenvolvimento das aulas é importante a adequação da sala de dança com 

piso, espelhos e barras.  

O trabalho será realizado pela professora idealizadora do projeto Ana Cintia Santos 

Rezende junto com a professora Cássia Cristina Santos Carvalho.  

CRONOGRAMA  

Será desenvolvido de acordo com o calendário da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal e o Cronograma das Atividades do Centro de Ensino Especial 01 de Brasília, 

com a apresentação do Espetáculo no mês de setembro, incluindo as apresentações que 

ocorrem fora do ambiente escolar que são definidas de acordo com os convites recebidos, 

disponibilidade do Inclusive Danço, recursos humanos e financeiros.  

AVALIAÇÃO  

A avaliação será mediada pelo professor regente de forma processual e contínua de 

acordo com a participação, envolvimento, desenvolvimento e assiduidade do estudante, por meio 

de relatórios individuais anuais; diário de bordo relatando pontos relevantes do processo de 

construção do projeto.  

A coordenação específica será utilizada para reuniões, pesquisas e estudos referentes a 

produção de materiais, figurinos, cenários, sons dentre outros componentes importantes para a 

evolução do projeto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Aliar a dança no meio educacional ao desenvolvimento corporal e inclusão social do 

estudante deficiente é acreditar na possibilidade de expressão não verbal. É proporcionar ao 

estudante condições de comunicação expressiva, re-significando conceitos; oferecendo 

possibilidades de estabelecer novos caminhos e novas descobertas, de serem protagonistas e 

não apenas reprodutores do que lhes é imposto. O “Inclusive Danço” não se prende a estética e 

nem a técnicas, mas sim a apropriação do conhecer-se e pertencer-se. O professor é o facilitador 

do processo, com função de possibilitar ao estudante condições para que seu potencial seja 

desenvolvido. O aprendizado por meio de atividades como a dança possibilita o desenvolvimento 

dos aspectos cognitivos e motores, além da melhora no comportamento social e afetivo tornando-

os mais expressivos e seguros.  

Contudo a continuidade do trabalho se faz necessária em busca cada vez mais da 

evolução dos nossos estudantes, com o intuito de continuarmos transcendendo barreiras levando 

nossa produção para fora do ambiente escolar realizando a inclusão.  
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atividades de experimentação que possam desenvolvê-lo em todas as dimensões. Desta forma, 

foi pensada a mudança do nome para Construsom, pois traz a ideia de construção constante do 

ser que nunca para de crescer e de aprender e para complementar enfatizamos a forma que 

utilizamos para alcançar nossos objetivos o movimento, o ritmo e a musicalização e finalizamos 

especificando a quem se destina o projeto. Assim surge o Projeto Construsom: Movimento, 

Ritmo, Musicalização para Especiais com o objetivo de levar para os educandos do Centro de 

Ensino Especial 01 de Brasília experiências para descobrirem sons por meio de vivências 

corporais, instrumentos alternativos, convencionais, a música e o canto possibilitando ampliar 

seu leque de possibilidades para enriquecerem sua aprendizagem e desenvolvimento nas 

dimensões corpo, mente e social trabalhando-os em sua totalidade e no aprimoramento de 

valores e virtudes. 

Os alunos com deficiência que apresentam maior grau de comprometimento não 

compreenderão as escalas musicais e toda a técnica existente no aprendizado da música, 

porém, temos criado uma forma para que eles possam entender e vivenciar este mundo 

maravilhoso e sensível da música para bailar suavemente em um novo e rico mundo envolto pelo 

som de seu próprio corpo, desde a menor partícula até a sua manifestação muscular envolta pelo 

movimento que pode ser suave, sereno ou rápido e agitado.  

Hoje podemos nos arriscar a dizer que a pessoa com deficiência intelectual que apresente 

grande déficit cognitivo podem não ter condições de reter conteúdos acadêmicos e de cunho 

cientifico, entretanto, muitos deficientes com bom rendimento cognitivo que tiveram oportunidade 

de ser estimulados e acompanhados desde cedo estão chegando a séries avançadas no sistema 

escolar e não é só isso, mesmo os que apresentam maiores limitações vêm se beneficiando de 

metodologias que partam do concreto e de exemplos direto, deixando claro que o deficiente tem 

uma limitação mental e não uma deficiência em todo o seu córtex cerebral.  

As artes plásticas, a dança, música e os esportes vêm mostrando o quanto os deficientes 

são capazes de viver naturalmente em sociedade respeitando suas limitações e especificidades. 

O cérebro humano é uma bela caixa cheia de surpresas, talvez seja por isso que o cérebro tenha 

um formato de labirinto para que o homem possa ir descobrindo as maravilhosas e intrincadas 

possibilidades dessa complexa máquina que dá sentido à vida humana.  

PERFIL DOS PROFISSIONAIS  

A equipe de trabalho deverá ser formada por três professores formados em três áreas 

distintas que se complementam e se integram, quais sejam: Educação Física com formação 

também em dança, Pedagogia e Música. Os profissionais de Educação Física/Dança e 

Pedagogia, por não possuírem uma formação específica em música tal qual o professor de 

música, deverão ter capacitação e formação continuada na área de musicalização e introdução 

a aprendizagem instrumental em cursos oferecidos pela EAPE - Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação.  

Observando a especificidade do trabalho e do público alvo a ser atendido, com suas 

demandas e peculiaridades, há que se pontuar a necessidade de solicitar, preferencialmente os 

professores que já atuam com alunos com Necessidades Educativas Especiais no projeto devido 

a metodologia e filosofia que desenvolveram que favoreceu alunos DMUs (Deficientes Mútiplos), 

TEAs (Transtorno do Espectro Autista), DIs (Deficientes Intelectuais) que despertaram para um 

mundo mais colorido onde a música, o corpo e o ritmo os envolveram para novos aprendizados. 

O professor de música que venha fazer parte do projeto deve se identificar e aceitar a filosofia 

do mesmo.  
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PROBLEMATIZAÇÃO  

Hoje o que encontramos nos Centros de Ensino Especiais são alunos que necessitam de 

ajuda para terem qualidade de vida e não perderem ganhos pedagógicos que foram adquiridos 

ao longo do tempo. Estão presentes nas salas de aula e nos atendimentos interdisciplinares uma 

clientela diferenciada por suas particularidades, necessidades cognitivas, motoras e sociais cujas 

peculiaridades precisam ser atendidas. Neste contexto de educação especializada, 

vislumbramos a necessidade de se criar uma metodologia de trabalho que pudesse estimulá-los 

a continuarem a ter uma vida ativa e em permanente desenvolvimento.  

Sempre questionando de que forma é possível fazer isto acontecer, pudemos observar 

com as experiências vivenciadas nos anos de 2017 e 2018, que o universo da musicalização, 

promove e colabora com o desenvolvimento, a aprendizagem e a qualidade de vida dos alunos 

atendidos pelo grupo de professores que propõe este projeto.  

O atendimento interventivo dos alunos matriculados no Centro com a musicalização está, 

assertivamente, corroborando para melhoras nos aspectos motor, cognitivo, emocional e social; 

pois eles já são capazes de manusear e ou tocar instrumentos musicais convencionais ou 

alternativos de forma apoiada ou independente, tem condições de cantar individualmente ou em 

grupo sendo possível observar a importância da manutenção e melhoria deste atendimento que 

acreditamos que como projeto dará continuidade ao desenvolvimento de uma metodologia 

descontraída e dinâmica criada pelas professoras para que alunos DMUs, DIs e TEAs com 

grande comprometimento cognitivo, emocional e comportamental continuem aprendendo e 

despertando não só interesse pelas atividades propostas como permaneçam se desenvolvendo 

corporalmente, na Rítmica e em instrumentos como teclado, ukulele, instrumentos de percussão 

e o canto.  

TEMA GERADOR  

Para o ano de 2019 propomos o tema Praticar o Bem Sem Olhar a Quem: Amor, Respeito 

e Tolerância para que os alunos possam não só refletir, todavia também vivenciar na sala, na 

escola, na família e nos lugares que frequentam o ato de ajudar alguém que necessita com 

respeito e tolerância. Muitas vezes os alunos apresentam comportamentos agressivos na escola 

e na família, não tem tolerância com as limitações dos colegas e de familiares, por isso 

acreditamos que o tema escolhido ajuda o aprendizado dos valores que permitem uma 

convivência mais harmoniosa.  

PÚBLICO ALVO  

Alunos com necessidades educativas especiais - deficientes intelectuais, deficientes 

múltiplos, com transtorno do espectro autista - com idades e sexos diferenciados, matriculados 

no Centro de Ensino Especial 01 de Brasília, pertencente à Secretária de Educação do Distrito 

Federal, localizado no Plano Piloto, Asa sul.  

OBJETIVO GERAL  

Utilizar a musicalização como instrumento facilitador da aprendizagem; estimular o 

desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social dos alunos; e, despertar para novas formas 

de se expressar consigo, com o outro e com o mundo que o cerca.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desenvolver o tema Fazer o Bem sem Olhar a Quem, trabalhando os seguintes valores: 

amor, respeito e tolerância;  

• Desenvolver e aprimorar possibilidades rítmicas com o corpo utilizando movimentos 

corporais de andar, correr, pular;  

• Aprender a criar sons sonoros com o corpo;  

• Descobrir novas formas de manusear / tocar instrumentos que se adaptem as limitações 

dos alunos ampliando suas possibilidades motoras e cognitivas por meio de vivências 

individuais, em duplas e em grupo;  

• Possibilitar maior confiança no ato de tocar e maior colaboração e independência nas 

aulas;  

• Realizar exercícios de aquecimento e desaquecimento no canto;  

• Apreciar canções eruditas e populares; 

• Melhorar pronuncia das palavras, afinação e métrica no canto; 

• Vivenciar o manuseio de flauta doce, para os que tiverem condições de realizar o sopro e 

coordenação dos dedos; 

• Tocar parlendas e músicas simples na flauta; 

• Tocar músicas simples no teclado de forma adaptada; 

• Vivenciar jogos recreativos e cirandas adaptados; 

• Aprender a usar o método de manossolfa criada por Zoltan Kodaly; 

• Aprender solfejos simples; 

• Trabalhar partitura rítmica usando as palavras pão, bala, chocolate; 

• Criar estruturas rítmicas sons com as palavras pão, bala, chocolate com toque toque, 

raspa raspas e instrumento de percussão acompanhando parlendas, músicas ou apenas 

criando sons; 

• Participar de apresentação como culminância do projeto Construsom.  

CONTEÚDOS  

Utilizaremos como referência básica, conteúdos do currículo em movimento das séries 

iniciais, 1°, 2° e 3° anos, dentro dos eixos integradores das linguagens: língua portuguesa, 

artemúsica e educação física; sempre adaptando e adequando as necessidades dos alunos 

atendidos, uma vez que compreendemos que é imperativo o acesso à informação com qualidade.  

Quais sejam: textos: oral e escrito (músicas); cantiga de roda, ciranda, parlenda;  sons 

corporais, ambientais e silencio (pausa); elementos de som (altura, intensidade e timbre); estilos 

/ gêneros musicais (erudito, popular, folclórico);  percepção do tempo forte da música e da 

palavra);  noção de ritmo, melodia e harmonia; canções de ritmos diversos: samba, rock, valsa, 

baião, pagode, sertanejo, clássica, MPB; canto e cuidados com a voz; formação de conjuntos 

instrumentais e vocais; confecção de instrumentos com materiais alternativos; esquema corporal 

(equilíbrio, percepção sensorial); habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular e deslizar 

(pulsação); conceitos de cooperação, visando ações cooperativas nas práticas coletivas; 

atividades que desenvolvam a percepção da necessidade de respeitar normas básicas de 

conduta visando uma convivência harmônica; ritmos e expressividade corporal: dança, mímicas 

e imitações; jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão básica de 

conduta; brincadeiras trazidas ou criadas por alunos; jogos com regras adaptadas ; organização 

coletiva do ambiente dos materiais utilizados.  
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METODOLOGIA  

O projeto será desenvolvido no ano letivo de 2019, dos meses de fevereiro a novembro, 

no turno vespertino, pelos seguintes profissionais: um educador físico, um músico e um 

pedagogo que unirão seus conhecimentos para a formação de um trabalho de musicalização 

que possa efetivamente ajudar no desenvolvimento dos alunos com necessidades educativas 

especiais. Tanto educador físico quanto pedagogo, deverão ter cursos na área de musicalização 

e de educação musical, de formação continuada, oferecidos pela EAPE.  

Eles irão se reunir semanalmente para o planejamento das aulas e mensalmente para 

avaliar o andamento do projeto realizando ajustes necessários se houver; estas reuniões 

acontecerão nos horários de coordenação.  

Serão ministradas aulas durante o ano letivo, mas devido o comprometimento dos alunos 

será utilizado no primeiro momento o método de experimentação direcionado, ou seja, os 

professores orientarão os alunos para que eles realizem as atividades e no segundo momento o 

método exploratório no qual os alunos utilizarão a criatividade e a independência no ato de criar.  

O grupo será composto por alunos selecionados pelos professores com todos os níveis 

de comprometimento e deficiência. Cada professor terá até 25 alunos distribuídos em sua grade, 

somando 75 alunos no projeto; os professores atenderão os alunos mais comprometidos 

individualmente e os demais em duplas, trios ou outras configurações de grupos de acordo com 

o trabalho que será desenvolvido. Ex. alunos de canto podem vir a ser atendidos em grupos de 

cinco.  

Os alunos serão atendidos na sala do Atendimento Interdisciplinar Corpo, Ritmo e 

Expressão Artística uma ou duas vezes por semana com aulas de 45min, que se distribuirão da 

seguinte maneira: dez (10) minutos de conversa informal e aquecimento corporal e ou vocal; 

trinta(30) minutos parte principal vivência rítmica / musical (5) minutos de relaxamento.  

O tema escolhido será abordado durante o ano letivo nas atividades a partir de conversas 

informais, músicas, brincadeiras e jogos, porém é na culminância do final do ano que terá maior 

visibilidade para toda a comunidade escolar por meio da apresentação que ocorrerá no terceiro 

trimestre; nesta apresentação serão utilizadas músicas selecionadas e criadas pelos 

professores. 

DESENVOLVIMENTO DAS ACÕES 

Como  Onde Quando 

Avaliação Inicial  Sala de musicalização  Fevereiro e março 

Criando ritmos com o corpo: andar Sala de musicalização Abril a setembro correr, pular e 

etc. 

Conversa e reflexão sobre os temas amor, 

respeito e tolerância. 

Aprender a criar sons sonoros com o 
corpo, palmas, batidas de pé e etc. 
Criar sons com as palavras pão, bala, 
chocolate com toque-toque, rasparaspa 
e instrumento de percussão 
acompanhando parlendas, músicas ou 
apenas criando sons.  
Vivenciar jogos recreativos e cirandas 
adaptados   manusear/  
 tocar instrumentos meio de 
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vivências individuais, em duplas e 
grupo. Apreciar canções eruditas e 
populares. Melhorar pronuncia das 
palavras, afinação e métrica no canto.  
Vivenciar o manuseio de flauta doce os 

que tiverem condições de realizar o 

sopro e coordenação dos dedos.  

Aprender solfejos simples  

Aprender a usar o método de manossolfa 
criada por Zoltan Kodaly. Tocar parlendas 
e músicas simples na flauta.  
Vivências livres no teclado e 
direcionadas pelas professoras. Tocar 
músicas simples no teclado de forma 
adaptada.  

Treinar   para   apresentar   na 
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CRONOGRAMA  

O cronograma poderá sofrer alterações durante o ano letivo para se ajustar as demandas 

dos alunos e da comunidade escolar. 

culminância do projeto.  

Participar de culminância do projeto 
realizando uma apresentação  

Auditório Outubro 

Avaliação final Sala de música  Novembro 

Quem Com o quê Aprendizagem que se 
pretende alcançar 

Atividades serão desenvolvidas pelos 
professores envolvidos no projeto 
Flávia, Joelma e um professor de 
Música. 

Com instrumentos  
convencionais: violão,  
ukulele, tambores,  
maracás, caxixis,  
chocalhos, flautas, 
instrumentos alternativos: 
toque toque, raspa raspa, 
móbiles e outros. Caixas  
de som, pendrive,  
microfones, pedestais  
para microfones. 
Outros instrumentos que 
vinham a ser adquiridos 
ou confeccionados pelos 
alunos. 

Melhora na coordenação 
motora,   ritmo   e 
linguagem.  
O aprendizado de tocar 
um instrumento mesmo 
que seja de forma 
adaptada ou apoiada.  
Que consiga cantar de 
forma adaptada ou não.  
Que   tenha   mais 

ao independência   
realizar as atividades.  
Que consiga tocar 
músicas simples no 
teclado ou flauta.  
Que consiga interagir 
com   os   colegas 
cooperando   e 
respeitando.  
Que   tenha 
responsabilidade   e 
disciplina.  
Que compreenda sobre 
os valores amor, respeito 
e tolerância.  
Que consiga realizar 
solfejos  
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     Atividade  Fevereiro e março  

Formulário de Avaliação Inicial Atividades de jogos recreativos com parlendas e cirandas, 

experimentações no teclado e flauta, criar ritmos e sons 

com o corpo, experimentações com instrumentos de 

percussão para identificar centros de interesse, 

habilidades pré-existentes se existirem e os níveis e 

aspectos motores, cognitivos e comportamental que 

serão trabalhados com os alunos durante o ano. 

Atividade  Abril, maio, junho.  

Realização das atividades de Trabalhar com o corpo pulsações, com músicas simples, 

musicalização com instrumentos alternativos toc toc e raspa raspa e As atividades deste quadro 

foram outros;  

planejadas visando todos os níveis de Realizar cirandas, jogos e danças adaptadas;  

comprometimento. Escutar uma história de um personagem que tenha dedicado a sua vida ao 

amor e doação.  

Escutar músicas eruditas e populares, identificando a 

diferença entre elas e escolher duas musicas para cantar; 

Trabalhar solfejos simples; 

Melhorar a pronuncia das palavras, afinação e métrica no 

canto; 

Criar sons sonoros com o corpo (palmas, batidas de pé); 

Utilizando o raspa-raspa e o toc-toc seguir músicas 

simples a partir de partituras rítmicas com as palavras: 

pão, bala e chocolate movimentando o corpo 

trabalhando as direções e lateralidade; 

Utilizar as palavras pão, bala e chocolate para acompanhar 

parlendas instrumentos de percussão; 

Ensinar embocadura, coordenação dos dedos e 

algumas notas musicais para os alunos DI na flauta; 

Apresentar no teclado as notas musicais, trabalhar a 

música do re mi e iniciar as primeiras frases musicais 

para tocar uma música no teclado. 

   Conversar sobre os temas amor, respeito e tolerância. 

Apresentar personalidades que viveram suas vidas 

dedicadas ao amor e a caridade. Apreciar músicas que 

falem sobre estes temas. 

Atividades Julho, agosto e setembro 

Realização das atividades de Realizar acompanhamento de músicas com musicalização As 

atividades deste instrumentos sentindo e vivenciando a pulsação com o quadro foram planejadas 

visando corpo; 

todos os níveis de comprometimento. Escutar uma história de um personagem que tenha dedicado 

a sua vida a pratica do respeito e da tolerância; 

Criar uma música com as palavras amor, tolerância e 

respeito utilizando sons e as palavras. Ex. lá, lá, lá amor; 

Trabalhar o método de manossolfa de Zoltan Kodali; caso 

necessário adaptar para os alunos. Aprender uma 

música ou uma parlenda na flauta; 

Treinar uma música no teclado; 
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Treinar música ou músicas para cantar em grupo, 

selecionadas ou autorais; 

Acompanhas uma música com toc toc e raspa raspa; 

Treinar a percussão segundo a orientação das 

professoras. 

Atividades Outubro 

Apresentação Ensaios com os alunos na modalidade musical escolhida 

e apresentação de culminância do projeto. 

Atividades  Novembro 

Formulário de Avaliação Final Atividades de jogos recreativos com parlendas e cirandas, 

experimentações no teclado e flauta, criar ritmos e sons 

com o corpo, experimentações com instrumentos de 

percussão para verificar os ganhos adquiridos com a 

vivências de musicalização. 

Atividades  Dezembro 

Análise interpretativa Realizar o relatório com o registro do desenvolvimento 

Conclusões do projeto ao longo do ano e a avaliação do projeto do 

ano de 2019. 

Relatório final 

ACOMPANHAMENTO 

           O acompanhamento e a avaliação ocorrerão de forma simultânea. O grupo de professores 

responsáveis pela execução do projeto, após aplicação do Formulário de Avaliação Inicial, 

definirão as atividades, grupos e vivências cabíveis inicialmente a cada aluno. 

Cabe a cada professor realizar o Formulário de Avaliação Inicial, relatório semestral e o 

Formulário de Avaliação Final de seus alunos. 

           A cada reunião mensal serão elencados os pontos positivos e os pontos negativos que 

estão ocorrendo ao longo do projeto a fim de fazer os ajustes necessários, observadas as 

especificidades do público alvo, a proposta de trabalho e os resultados obtidos durante o 

processo. 

          Serão selecionados três alunos a cada grupo de vinte e cinco de cada professor para um 

acompanhamento e registro mais minucioso das conquistas e avanços alcançados – um registro 

por amostragem com relatórios descritivos e vídeos que possam retratar o trabalho realizado 

bem como os resultados obtidos. 

AVALIAÇÃO 

Para avaliação do projeto serão realizadas quatro etapas: 

1. A primeira ocorrerá por meio da aplicação Formulário de Avaliação Inicial realizado no 

iniciodo ano. 

2. A segunda será a intervenção dos professores durante o ano em vivencias com 

amusicalização, realizando observações, anotações e ajustes sempre que necessário e 

encontros mensais para verificar o andamento do projeto e realizar modificações quando 

necessitar. 

3. A terceira ocorrerá por meio da aplicação Formulário de Avaliação Final para 

verificarmudanças após a intervenção das vivencias de musicalização dos alunos. 
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O Formulário de Avaliação Inicial / Final (em anexo) que será aplicado foi criado pelas 

professoras que propõe este projeto para avaliar aspectos das dimensões cognitiva, motora, 

emocional e social, bem como identificar o a avanços alcançados após as intervenções. 

4. Relatório final com análise dos dados dos alunos selecionados. 
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7. Artes na Educação Especial 
Introdução 

Sendo a Arte a primeira forma de representação comunicativa, ao longo da história da 

humanidade também vem se mostrando inerente ao seu processo evolutivo. 

Mergulhando no universo de possibilidades e estimulação das Artes no Ensino Especial, 

o presente projeto visa produzir obras individuais e painéis coletivos, pelos estudantes do Ensino 

Especial no Centro de Ensino Especial 01 de Brasília, para o ano de 2018. O projeto tem por 

culminância apresentar exposição pública das obras dos estudantes, em local a definir 

posteriormente ao final do ano. 

A inclusão das Artes como disciplina no currículo regular, comum e obrigatório, amplia as 

ferramentas dos professores e apresenta diversos pontos de intersecção e interdisciplinaridades 

que, se bem aproveitados, estimulam a formação de indivíduos mais ativos e reflexivos, criativos 
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e autônomos. Desta forma, neste programa estende- se por meios assertivos de progresso aos 

estudantes jovens e adultos com deficiência e com transtorno mental. 

Ao longo no ano de 2017, o projeto inicial teve como proposição ampliar e aprimorar os 

conhecimentos técnicos e criativos de desenho e pintura visando a meta final de construir Painéis 

Coletivos. 

Após as primeiras Avaliações Funcionais com os estudantes, ficou claro a falta de 

conhecimento da grande maioria, ou mesmo total, quanto a realidade que o desenho e a pintura 

podem transmitir. 

Os estudantes não analisavam o que estavam desenhando, eles simplesmente repetiam 

símbolos e formas pré-estabelecidas pelo sistema cultural infantil. Os estágios de garatuja 

estavam cristalizados... 

De aspectos infantilizados, os desenhos em quase sua totalidade, trouxeram expressões 

caricatas e sem a personalidade de seu autor. Esta situação é uma das consequências da 

massificação da expressão “individual” do ser, como resultante da privação da análise e criação 

artística, no processo do ensino/aprendizagem. 

Ao longo do ano de 2017, adequou-se a proposta inicial a realidade encontrada e foram 

desenvolvidos diversos exercícios de análise e prática. Foram mais de 1700 exercícios e 

processos criativos entre desenhos e pinturas. A resultante junto aos estudantes foi um 

significativo crescimento em suas habilidades artísticas, compreensão comunicativa e 

autonomia. 

Trabalhou-se o “prazer” do fazer Arte, e desta forma os estudantes foram estimulados a 

expressar seus pensamentos/personalidade. Eles se acostumaram a receber novas informações 

técnicas sobre Arte, a compreender melhor as propostas temáticas e trabalhar na criação da 

produção concreta da obra, ampliando e aprimorando suas perceptivas cognitivas. 

Abordagens de vivência social também foi fator trabalhado pela disciplina de Artes: No 

evento Festa da Família no mês de maio, realizado na escola, o programa montou a primeira 

Oficina de Pintura, a qual foi bastante procurada pelos estudantes e seus familiares. Ainda dentro 

do programa de aulas de 2017, mês de setembro, os estudantes participaram da visitação a 

exposição “Persistência da Memória - entre a Figuração e a Abstração”, no Banco Central, onde 

puderam receber aula vivencial da apreciação de pintores famosos brasileiros, contemplando os 

conteúdos de aulas que haviam recebido. 

No ano de 2017 o projeto Painéis Coletivos, gerou o trabalho de pintura “Recortes Especiais da 

Vida”, o qual foi classificado para participar do Circuito de Ciências da SEDF, na etapa Regional. 

A exposição foi no CEE01 do Cruzeiro. 

Em evento na escola, os estudantes tiveram suas obras em exposição e, as condecorações do 

Circuito de Ciências foram entregues pela Sra. Márcia Rollemberg esposa do Sr. Governador, 

Sr. Fábio Pereira subsecretário da SUPLAV e pela Sra. Ana Lúcia Coordenadora CREPP, devido 

a classificação para o nível Distrital. Ainda no mês de setembro, o trabalho “Recortes Especiais 

da Vida” foi convidado para expor no Clube Almirante Alexandrino, pelo comando do 7o Distrito 

Naval que promoveu o Dia da Pessoa com Deficiência. 

No mês de outubro o trabalho “Recortes Especiais da Vida”, participou da exposição no 

Pavilhão do Parque da Cidade, onde disputou pela FAPDF – Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Distrito Federal, um dos primeiros lugares na modalidade de Ensino Especial. Até a entrega 

deste projeto, o resultado ainda não fora promulgado. 

Ao longo do ano, ainda ressaltou-se um grupo de estudantes que se destacou aos demais 

apresentando diferenciada compreensão dos conteúdos e certa proximidade entre si, no que diz 

respeito às suas percepções e habilidades no campo da Arte propriamente dito. 

Diante fatos relatados, para 2019, sugere-se dois conteúdos para turmas com estudantes afins, 
sendo um abordando os mesmos princípios básicos e práticos de desenho e pintura voltados a 
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técnica e criatividade e, outro com adequação nas áreas e iniciação a apreciação da história da 
Arte em complemento ao desenho e a pintura. 
Ainda dentro da perspectiva de ampliação dos estudos da expressividade dos estudantes, 

sugere-se também a introdução da modelagem, indicando-se assim a possível montagem de um 

ateliê coletivo, neste momento como experimentação. 

O Projeto “Arte na Educação Especial pela perspectiva dos Painéis Coletivos” desenvolve uma 

estrutura de modo a beneficiar todos os perfis dos estudantes especiais, oferecendo variadas 

formas de participação ao longo do processo de aprendizagem e produção. Arquitetado nesse 

formato, o projeto poderá atender estudantes com DI, DMu e TGD. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Propiciar ao estudante do Centro de Ensino Especial, por meio da linguagem da Arte, 

vivenciar perspectiva diferenciada de sua realidade, dentro da sociedade comum. Potencializar, 

através das linguagens do desenho e da pintura, bem como da modelagem, a capacidade 

expressiva do estudante fazendo-o entendedor e participativo da cultura a qual pertence. Ao 

mesmo tempo oportunizar a esta sociedade comum conhecer de forma concreta e reflexiva, a 

capacidade de produção do indivíduo com deficiência e transtorno mental. 

Objetivo Específico 

‣Ampliar sua perspectiva de possibilidades produtivas dentro da sociedade; 

‣Propiciar novos conhecimentos; 

‣Ampliar o vocabulário e conceitos; 

‣Potencializar novos caminhos de linguagem para atender as possibilidades de expressão 

destes estudantes; 

‣Estimular a análise e a crítica do estudante em relação ao seu cotidiano e sua vida; 

‣Exercitar o processo de comunicação do estudante visando sua melhor organização interna e 

comunicação com o mundo exterior; 

‣ Trabalhar exercícios que favoreçam o aprimoramento e a expressão da personalidade do 

estudante; 

‣ Favorecer a autoconfiança do estudante, mostrando concretamente que ele pode produzir uma 

obra junto a sua satisfação pessoal e em harmonia com o meio; 

‣ Produzir em acordo com temas correlacionados a realidade do estudante por meio de estudos 

e análises junto ao mesmo; 

‣ Exercitar a coordenação motora, a espacialidade, a temporalidade, o reconhecimento das 

cores, formas e a geometria; 

‣Trabalhar o amadurecimento do estudante no sentido de não infantilização comportamentais; ‣ 
Desenvolver a criatividade e a autonomia; 

‣ Oportunizar a vivência da arte no processo da construção material de desejos e anseios do 

estudante, trabalhando técnica e canalizando sua funcionalidade; 

‣ Trabalhar o espírito de equipe e de pertencimento, por meio da construção de obras coletivas; 

‣ Estimular o respeito e apreciação pelo seu semelhante; 

‣ Favorecer o exercício da inclusão e sua reflexão por parte da sociedade; 

‣ Propiciar ao grande público, conhecer a capacidade criadora e de produção por meio de obras 

artísticas resultantes de trabalho desenvolvido com estudantes especiais; 

‣ Promover a exposição dos painéis produzidos pelo projeto, em local público adequado com 

divulgação à sociedade e solenidade de abertura. 
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CONTEÚDOS 

As aulas se desenvolverão a partir do levantamento de temas pertinentes à reflexões dos 

estudantes jovens à adultos e, explanações promovidas pela professora. Os mesmos receberão 

aulas com orientações para utilização dos materiais, sobre técnicas de desenho, atividades para 

aprimorarem o grafismo/desenho, o colorir, o pintar e a modelagem. O estímulo a criatividade 

será uma constante visando a descoberta e melhor compreensão do Eu/personalidade de cada 

estudante. 

Para o projeto Painéis Coletivos, serão realizados diversos croquis de estudo individual, 

em grupo e ao final, escolhido juntamente com os estudantes, os trabalhos que mais representam 

a realidade. Neste processo mais de um trabalho poderá vir a ocupar um mesmo painel bem 

como produções individuais serão valorizadas. 

No tocante a abordagem tridimensional, de acordo com as possibilidades de recursos da 

escola, como base de estudo e produção serão trabalhados materiais como massa de modelar, 

o machê e argila. 

Assim como o “Recortes Especiais da Vida” foi um desdobramento do programa principal ‘Painéis 

Coletivos, para 2019 outros desdobramentos poderão ocorrer, contudo sem se distanciarem da 

base das artes plásticas. Quanto a exposição dos trabalhos, esta poderá conter tanto trabalhos 

bidimensionais quanto tridimensionais. 

Metodologia 

O projeto é para ser desenvolvido por dois professores arte-educadores, em cada período, 

que estejam capacitados à trabalhar com os aspectos técnicos de desenho, pintura e 

modelagem. 

Primeiramente os estudantes realizarão Avaliação Funcional em Artes Plásticas, bem como 

levantamento das Necessidades Tecnológicas Assistivas de forma individual e pertinente as 

necessidades da proposta do programa, para que se possa melhor adequar a metodologia 

proposta. Como parte da metodologia criada e desenvolvida pela autora do projeto, cada aluno 

continuará a fazer sua participação de forma individualizada, digo, de acordo com seu estágio, 

da mesma que já havia sendo feito. 

Estágio Funcional em que o estudante é classificado: 

1) Estágio Independente – Que não aceita, a condução ou o auxílio 

2) Estágio Conduzido – Levado pela mão/corpo da professora; 

3) Estágio Auxiliado – Monitorado por meio de alguma comunicação de indicação 

concretarealizada pela professora; 

4) Estágio Orientado – Monitorado pela verbalização, ou algum tipo de sinalização realizadapela 

professora, sem se tocar na obra ou no estudante; 5) Estágio Autônomo – Segue as 

recomendações da professora. 

Quanto a turma de Artes, estas poderão receber o estudante de forma individual ou até 03 

pessoas por atendimento, conforme desempenho dos mesmos. Todas as obras receberão 

individualmente o crédito de participantes. Para exposição haverá quadro de apresentação geral 

contendo texto explicativo sobre o projeto. 

6) Todas as abordagens onde for envolvido imagens a serem apresentadas aos estudantes, 

estas serão necessariamente realistas, pois que para favorecer sua melhor compreensão da 

realidade há que se favorecer informações realistas. 

CRONOGRAMAS: 

Apreciação da Arte e sua história – teoria e prática: 
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Bimestres/Atividades 

1o Bimestre: Identificação da Arte no cotidiano e suas funções na vida Desenhos de Observação 

de imagem bidimensional fotográfica realista pasta 01 – Objetos e processos criativos. Estudo 

sobre cores primárias, secundárias. 2° Bimestre: Identificação e apreciação as Artes Visuais: 

Estudos de reconhecimento com massa de modelar; 

Desenho de observação de imagem bidimensional fotográfica pasta 02 – Móveis e processos 

criativos; Estudo sobre cores terciárias. 

3o Bimestre: A Arte através do Tempo – Pré-história ao Renascimento Alfabeto Visual – 

Perspectiva, Proporção e processos criativos; 

Modelagem com machê (possibilidade); 

Desenho de observação orgânica - tema natureza 01 Pintura pesquisa de materiais. 

4o Bimestre: A Arte através dos Tempos – Romantismo e Arte Moderna Alfabeto Visual – 

Luz/Sombra e processos criativos Desenho de observação orgânica – tema: natureza 02 Pintura 

de identidade; Artes Plásticas básica. 

Material de consumo das aulas: 

‣ 08 resmas de folha branca A4; 

‣ 10 blocos de papel “Canson” A3, para pintura; 

‣ 24 unidades de lápis preto tipo 2HB; 

‣ 12 unidades de lápis 6B; 

‣ 02 caixas de 36 cores de lápis de cor; 0,4 mm 

‣ 02 caixas de 12 cores de lápis de cor, 0,4 mm; 

‣ 02 caixas de 12 cores de giz de cera grosso; 

‣ 02 caixas de 12 cores de giz de cera fino; 

‣ 07 canetas de ponta grossa, pretas de tinta permanente; 

‣ 08 apontadores com reservatório; 

‣ 08 borrachas brancas porosa, tamanho médio; 

‣ 04 rolos de fita crepe fina amarela/parda; 

‣ 74 folhas de papel pardo tamanho grande; 

10 folhas de “Eucatex” de 2,44 x 1,22m; 

‣ 01 folha de “Eucatex” perfurado; 

‣ 24 parafusos com bucha no 12;  

‣ 12 Kg de PVA branca 

‣ 10 kg de cola da marca Cascorex; 

‣ 1,5 kg de cola lavável; 

‣ 5 kg de massa de modelar; 

‣ 20 kg de argila; 

‣ 5 ferramentas para argila (espécie de faca x ponta); 

‣ 14 litros de guache de várias cores; 

‣ 1800 ml de verniz meio brilho em spray para pintura em papel; 

‣ 02 rolos de espuma para pintura de tamanho 10’; 

‣ 04 Pincéis chatos de cada número: 08, 10, 16, 18; 

‣ 02 Pincéis chatos de cada número: 1, 2, 4, 5; 

‣ 04 paletas de mão com godé; 

‣ 02 godés de mesa; 

‣ 500 convites para exposição; 
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‣ 02 banners com textos de apresentação por exposição;    01 retro projetor ou data show; 

‣ Transporte para as obras chegarem ao local da exposição; 

‣ Transporte coletivo para os estudantes da escola juntamente com suas famílias irem visitar 

aexposição em dia e hora determinados pela escola; 

‣ Quanto a infraestrutura pertinente e material Tecnológico Assistivo: 

‣ Mesa coletiva para 10 estudantes com altura para cadeirante; 

‣ Dez cadeiras para a citada mesa; 

‣ Duas mesas pequenas individuais; 

‣ 06 cavaletes com pé alto;‣ 02 pranchas para mesa; ‣ 02 pias. 
Acompanhamento e Avaliação: 

         Tomando como referencial a Avaliação Funcional inicial, dever-se-á haver a avaliação 

continuada ao longo de todo o processo visando as observações de produção concreta e as 

evoluções perceptivas e subjetivas. 

Considerações Finais: 

          Trabalhar com a Tecnologia Assistiva e a Realidade Funcional do estudante, exercitando 

seus equilíbrios corporais, estimulando sua capacidade de observação, seu processo crítico e 

favorecendo a aquisição novos conhecimentos é facilitar o crescimento de suas potencialidades, 

da criatividade, sua satisfação pessoal e o seu desejo do querer aprender mais. 

         Favorecer a consciência realista e estimular o conhecimento técnico do desenho e da 

pintura, tem significado oportunizar ao estudante com deficiência e com transtorno mental, se 

expressar de forma mais madura, verdadeira, autônoma e concreta perante sua 

realidade/personalidade, além de estimular a novas sinapses em favor da leitura e da escrita 

convencionais. 

         As resultantes encontradas, até o momento, mostram que a capacidade de crescimento 

cognitivo do estudante especial dentro do atendimento da Disciplina de Artes é real e, de grande 

ganho para o processo de crescimento intelectual, pessoal e intermundo deste indivíduo. 

        Trabalhando em processos individuais e coletivos, os estudantes puderam experimentar 

variadas formas e meios de se produzir uma obra. O cotidiano da vida do estudante com 

deficiência e transtornos mentais, normalmente é restrito em sua rotina, que além de organizálo, 

também tende a fechar renovações e consequentemente desacelerar os interesses.          A 

família deste aluno também sofre a segregação até mesmo por não acreditar em outra 

possibilidade. A resultante do “Projeto Arte na Educação Especial pela Perspectiva dos Painéis 

Coletivos” é prova real que estes estudantes precisam ter um espaço social para que suas 

potencialidades possam ser apreciadas e reconhecidas no meio comum. Nesta proposta o 

projeto além de favorecer e trabalhar adequadamente a inclusão também beneficia as famílias 

que, por vezes, segregadas e desacreditadas terão prova justa e digna das potencialidades de 

seus familiares com deficiência e transtornos mentais. 

Bibliografia/Referências: 

Garcez, Lucília. Explicando a Arte Brasileira / Lucília Garcez e Jô Oliveira. - Rio de Janeiro: 

EDIOURO 2004. Jô Oliveira e Lucília Garcez. – Rio de Janeiro: EDIOURO 2002 Arte (Ensino 

Fundamental I do 5a à 8a série). Beá Meira. Coleção Projeto Radix. São Paulo Scipione 2006. 

PCN- Arte-1997- (pag. 87)  

Revista Educação, Edição 97, pag. 68. 
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Dra. Nise da Silveira em seu livro “Imagens do Inconsciente”(pag.18); Ramon - “Neurociência e 

a Educação – como o cérebro aprende”, (pag. 62) 

7. Educação Ambiental Inclusiva- Horta 
          O projeto ora proposto busca desenvolver-se em consonância com o Projeto Político 

Pedagógico do CEE 01 de Brasília, dentro de uma proposta interdisciplinar, o qual possui como 

meta despertar o interesse dos estudantes em realizar atividades pedagógicas e lúdicas, onde a 

execução dos trabalhos seja prazerosa, motivadora e de interesse do estudante. 

Nessa linha de pensamentos, objetivando a formação de indivíduos capazes, produtivos, 

conscientes do meio em que estão inseridos, colaboradores no cuidado e uso consciente do 

ambiente, o projeto Educação Ambiental Inclusiva no CEE 01 de Brasília, abrangerá conteúdos 

que busquem estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional, motor e social, de forma 

conjunta, culminando no desenvolvimento global dos estudantes assistidos, quais sejam: 

‣ Consciência Ambiental; 

‣ Compromisso e atitude ambiental; 

‣ Participação na preservação da área verde da escola; 

‣ Manutenção dos espaços verdes, com aproveitamento produtivo do solo; 

‣ Coleta seletiva do lixo; 

‣ Uso consciente da água;‣ Socialização; 

‣ Atenção e concentração; 

‣ Coordenação motora fina e grossa; 

‣ Conhecimento de diversas plantas e suas possibilidades de uso; 

‣ Preparo do Solo; 

‣ Preparo de mudas; 

‣ Plantio de mudas; 

‣ Cuidado e manejo de hortas; 

‣ Formação de pomar escolar; 

‣ Construção e manutenção de jardinagem na área externa da escola; 

‣ Favorecimento do contato com elementos da natureza (quiosque, fonte com 

pracinha,passarelas contornando as áreas verdes e pomar), para a realização de atividades 

por outras áreas de atendimentos/disciplinas (arte, educação física, dança entre outros) 

constituindo áreas alternativas (sala ambiente) para realização e lazer, no ambiente natural da 

escola, bem como para receber outros profissionais voluntários (instrutores de capoeiras yoga, 

tai chi chuan, shiatsu, reiki, musicoterapia, alongamento e etc.) 

OBJETIVOS: 

Objetivo Geral: 

Desenvolver no educando desta unidade de ensino, bem como na comunidade escolar, a 

responsabilidade ambiental, despertando-os para a relação íntima entre a realidade 

sócioambiental e a sua individualidade. 

Objetivos Específicos: 

‣ Favorecer a relação indivíduo/natureza e vida diária; 
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‣ Incentivar e estimular a utilização da área verde da escola como ambiente alternativo 

pararealização de atividades de convívio social, momentos de relaxamento, atividades de 

alongamento, contato de estórias, entre outros momentos lúdicos, envolvendo os alunos 

acompanhados e assistidos na instituição; 

‣ Estimular atitudes e práticas que levem à criação da responsabilidade ambiental; 

‣ Propiciar a vivência de situações práticas de jardinagem e cuidados de hortas; 

‣ Desenvolver a área psicomotora do estudante através das atividades manuais; 

‣ Desenvolver os sentidos do educando por meio de um jardim/tapete sensorial, que traga 

ocheiro, cor e textura das plantas, como também outros elementos diversos, tais como: areia, 

brita, cimento, grama de espessuras diferentes; 

‣ Promover atividades em uma horta orgânica, como a sua construção, a correção do solo, a 

adubação, o plantio, a manutenção, a colheita das hortaliças e compostagem; 

‣ Realizar a nomeação das plantas e hortaliças, demonstrando os seus usos na culinária e no 

tratamento de doenças; 

‣ Promover o conhecimento de temas sobre o alimentação sustentável: cultura 

orgânica,cuidados com os alimentos, hábitos alimentares, cultivo em casa, degustação dos 

alimentos cultivados entre outros; 

‣ Promover o enriquecimento gradativo da merenda escolar desta unidade de ensino; 

‣Promover uma atividade comercial das colheitas orgânicas na instituição voltadas para a 

comunidade escolar; 

‣Propiciar conhecimentos básicos de ecologia alimentar;  

‣Promover o conhecimento de temas ligados à poluição ambiental: coleta seletiva lixo, problemas 

de saúde, descarte indevido de garrafas PET, reciclagem de lixo (papel, plástico, latas e vidro), 

campanha de “Lugar de lixo é no lixo”, Importância e preservação da água; 

‣Levar o estudante a se reconhecer como agente de promoção do desenvolvimento sustentável; 

‣Levar o estudante a compreender os conceitos de alimentação saudável e reconhecer a 

importância de buscar desenvolvê-las em sua vida; 

‣ Desenvolver o espírito de equipe, cooperação e colaboração; 

 ‣Atuar como um facilitador de aprendizagem de conteúdos afins e a atuação como um integrador 

entre escola-educando-família-comunidade-natureza. 

METODOLOGIA 

Delineamento: 

O projeto iniciar-se-á com o aval da Direção do Conselho Escolar. Será realizado por uma 

professora de atividades, responsável pelo projeto, um servidor da carreira de assistência, e 

também contará com a colaboração de mães de alunos da unidade de ensino. 

Em um primeiro momento, será realizada a revitalização do espaço escolhido na instituição por 

meio de limpeza do local (coleta seletiva de lixo, retirada de ervas daninhas, retirada de folhas 

secas, poda de galhos de plantas existentes, entre outras adaptações necessárias para o inicio 

do trabalho). 

Em um segundo momento, serão aproveitados os gravetos, as folhas e os demais 

materiais orgânicos coletados no local, justamente com restos orgânicos provenientes da 

merenda escolar, para a confecção de uma compostura de adubo orgânico, objetivando o uso 

do mesmo nos canteiros. 

Em seguida, serão construídos e instalados os canteiros (cochos para horta e jardim que serão 

afixados sobre estruturas de cimento, construídas com o auxílio de pedreiros, como também 



 

50 

canteiros suspensos, a serem construídos no espaço a ser utilizado para horta) adaptados para 

facilitar o acesso e manuseio por parte dos alunos a serem assistidos pelo projeto. 

Após preparo e correção do solo a ser utilizado nos canteiros, com produtos específicos para as 

necessidades do mesmo, ele será colocado nos cochos para o inicio da semeadura e formação 

da horta e jardim. Será realizada, ainda nesta etapa, a adubação deste solo utilizando o adubo 

orgânico proveniente da compostagem confeccionada inicialmente. 

Para algumas espécies que necessitam de um plantio em sementeira, será construída que 

necessitam de um plantio prévio em sementeira, será construída uma estufa que abrigará essas 

plantas até que as mesmas atinjam a maturidade devida de serem transplantadas para os 

canteiros definitivos. 

Por fim, é de grande importância a manutenção dessa horta e jardim, por meio de adubamos de 

cobertura, de capinas, do raleamento, de escarificação, da rega diária e da rotação de culturas. 

Nesse sentindo, no que tange à rega diária dos canteiros, jardim e pomar constantes nesse 

projeto, e pensando em uma maneira sustentável de fazê-lo, realizar-se-á, concomitantemente 

à construção dos espaços, a montagem de uma estrutura específica para a captação e uso da 

água da chuva, viabilizando, dessa forma, o uso consciente da água. Para armazenar a água de 

chuva a ser captada, utilizar-se-á uma piscina infantil atualmente inativa, a qual localiza-se nas 

proximidades da horta e do pomar. 

Pode ser necessário, ainda, realizar um controle de pragas nesses canteiros. 

Em alguns casos de insetos, por meio da catação dos mesmos; em casos de doenças comuns 

às plantas, por meio de produtos caseiros confeccionados na própria instituição, como os 

fungicidas. 

Os alimentos produzidos na horta serão utilizados para o enriquecimento da merenda 

escolar oferecida pelo Centro de Ensino. Além disso, a colheita orgânica que não for utilizada na 

alimentado da cantina será comercializada pela instituição, promovendo uma conexão maior 

entre as famílias e a comunidade escolar. 

No que se refere ao jardim/tapete sensorial, os mesmos serão construídos e montados 

em espaços próximos à horta, em local arborizado e sombreado, facilitando o acesso e 

permanência dos estudantes e professores, para realização de atividades diversas nesses 

diferentes ambientes. 

Anexo ainda à horta construir-se-á um quiosque, coberto e com piso de madeira suspensa, 

com o intuito de oferecer um espaço coberto para encontro entre estudantes, assim como para 

estimular o convívio da comunidade escolar diretamente com os elementos da natureza, de 

forma contemplativa e reflexiva acerca da importância de sermos agentes cuidadores e 

preservadores do meio ambiente que nos acolhe. 

Execução: 

A professora, com auxílio de voluntários do Centro de Ensino, realizará uma divulgação 

do projeto para os estudantes e para as suas famílias, as quais poderão participar ativamente na 

construção e manutenção da horta jardim, Por meio de cartazes confeccionados pelos 

responsáveis do projeto e comunicados a serem entregues aos pais e/ou responsáveis, ter-seá 

o início dessa mobilização e desenvolvimento da curiosidade dos educandos acerca do tema. 

Com definição do dia e horário, será divulgado o mutirão de revitalização, a fim de, no 

espaço pré-selecionado, realizar as adaptações necessárias à instalação do projeto. Esse 

mutirão será realizado sob a coordenação da professora responsável com o auxílio dos 

voluntários. Terá as seguintes etapas: 

‣Coleta seletiva do lixo presente no local, através da catação manual; 
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‣Retirada das ervas daninhas presentes, através da retirada manual e/ou ferramentas de 

jardinagem; 

‣Poda de arbustos e arvores presentes, através de cortes manuais com tesouras de jardinagem; 

‣Rastelagem das folhas secas e demais materiais orgânicos presentes (ervas daninhas 

recolhidas, galhos podados e etc.),  

‣Armazenagem em sacos de lixo dos materiais orgânicos retirados do espaço para utilização na 

compostagem; 

Os materiais orgânicos retirados e armazenados do Mutirão de Revitalização serão somados aos 

restos orgânicos provenientes da cantina da instituição (casca de legumes, cascas de ovos, 

cascas de frutas, papeis, pó de café ou chá) e utilizados em uma compostura, confeccionada em 

local também previamente selecionado pela direção, para que o composto orgânico utilizado 

como adubo seja feito na própria instituição. O composto Orgânico é mais efetivo que o esterco 

puro, pois acrescenta matéria orgânica vegetal trabalhada por microorganismos ao solo. 

A montagem da compostura seguirá as seguintes orientações: 

‣ Local protegido com área aproximada de 1,50 cm x 1,50 cm; 

‣ Camada de 15 cm de restos vegetais que deve conter quatro partes de matéria seca paracada 

parte de matéria verde; 

‣ Rega com chuveiro fio dessa primeira camada; 

‣ Acima da camada de restos vegetais, adicionar uma pequena camada de esterco de mais 

oumenos 5 cm; 

‣ Adicionar, acima da camada de esterco, uma camada de terra fértil, cinza e fosfato natural de 

mais ou menos 1 a 2 cm; 

‣ Colocar alternadamente as camadas na sequência citada até a altura máxima de 1,8 m;‣ Cobrir 

a superfície com saco molhado ou com uma fina camada de terra ou capim para proteger 

contra o excesso de sol e água; 

‣ Uma vez por semana, revirar o composto e manter a umidade correta (apertar um punhadode 

substrato na mão para avaliar; se não sair água esta seco demais, se sair algumas gotas, está 

bom; se escorrer água entre os dedos, esta com excesso de umidade); 

‣ Em dois meses o composto estará pronto para uso como adubo; 

‣ Deverá ser colocado nos locais de plantio na mesma quantidade recomendada para oesterco 

puro. 

Após a revitalização local, serão confeccionados os canteiros da horta, do jardim e do 

jardim/tapete sensorial. Para isso, serão utilizados cochos, previamente adquiridos, colocados 

sobre estruturas de cimento, e com adaptações necessárias para que os alunos a serem 

assistidos pelo projeto possam acessar livremente o local e manusear com facilidade os 

canteiros, sempre sob a supervisão de um professor/responsável. A fase do preparo do solo a 

ser utilizado visa a melhoria das condições físicas e químicas para garantir a brotação, o 

crescimento radicular e o estabelecimento da cultura. A acidez do solo inclui na fertilidade, por 

torna os nutrientes essenciais indisponíveis às plantas. Para essa correção será aplicado 

calcário; em geral a aplicação é realizada uma vez por ano (início do ano letivo) na quantidade 

de 200 gramas de calcário por m2 do canteiro, salpicando por cima do solo e incorporando 

suavemente a 15 centímetros de profundidade. O solo deve ser mantido para que as reações 

químicas ocorram. Deve-se, ainda, aguardar por no mínimo 15 dias para aplicação do adubo e 

para o plantio. Para pequenas hortas, como a do projeto, recomenda-se após aplicação do 

calcário e do adubo orgânico, fazer o revolvimento do solo, na profundidade mínima de 20 cm, 

com posterior destorramento com o auxílio de uma pá. 

A matéria orgânica a ser utilizada no preparo da terra, melhora as características químicas, 

físicas e biológicas de forma direta ou indireta. Melhora a estrutura do solo, tornandoo mais 

poroso; melhora a retenção de água; favorece a vida microbiana do solo; e incorpora nutrientes 
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ao solo. A adulação será então, realizada com o comporto orgânico produzido na compostura. A 

terra para horta precisa ter aparência humosa e característica escura, tendendo para cor preta, 

com porosidade aparente e abundância em matéria orgânica. Com o preparo do solo essas 

características se tornam visíveis. 

As sementeiras são canteiros especialmente preparados para a produção de mudas, 

devendo ser instaladas em locais não encharcáveis e próximos ao local definitivo de plantio. Para 

o preparo das sementeiras, o solo será revolvido e bem destorroado. O comprimento do canteiro 

varia de acordo com a quantidade de mudas necessárias. Gasta-se de 3 a 4 gramas de sementes 

para cada metro quadrado de sementeira. Feito o canteiro, será nivelada a superfície e marcados 

os sulcos, distanciados de 10 cm e com 1,5 a 2.0 cm de abertura e profundidade. As sementes 

serão distribuídas em linha corrida dentro do sulco e cobertas com o solo. Em seguida, será 

irrigado para melhorar o contato da semente com o solo. Dependendo das condições climáticas, 

a germinação iniciará aos 4 ou 5 dias. Após 25 a 35 dias, as mudas estarão com o tamanho ideal 

para o transplantio, com 4 a 5 folhas definitivas.  

Da emergência da muda até a data do seu transplantio, serão realizados o controle de 

plantas invasoras e de insetos-pragas ou doenças e as regas. 

Para se reduzir o estresse das mudas por ocasião do transplantio e facilitar o pagamento, 

elas serão transplantadas quando estiverem com 4 a 5 folhas definitivas. Isso ocorre, em 

condições normais, aproximadamente aos 30 dias após a semeadura. As mudas formadas em 

sementeiras serão retiradas com cuidado para não danificar as raízes. Após a retirada da 

sementeira, as mudas serão plantadas nos canteiros no período da tarde, quando a temperatura 

for mais fresca, em solo pré-umedecido. As mudas ficarão com o colo na mesma altura que 

estavam na sementeira. Após a colocação da muda, a cova será completada com terra, fazendo-

se nela uma leve compressão. Em seguida será feita irrigação para melhorar o contato das raízes 

com a terra e assim, facilitar o pegamento. O espaçamento. O espaçamento entre linhas poderá 

variar de 1,20 a 1,50 m, e entre plantasse 0,80 a 1,20 m. 

O plantio será variado, de acordo com a espécie (espancamentos para cada espécie na 

descrição das plantas), podendo se aumentar ou diminuir de acordo com o numero de mudas 

disponíveis. Será aplicado mensalmente o composto orgânico em todos os canteiros, além da 

rega diária. Dentre os cuidados com a horta e jardim, destaca-se a capina, o raleamento, a 

escarificação e a rotação de culturas. A capina, um dos tratos culturais, consiste na retirada do 

mato, que é um concorrente direto das hortaliças na busca por água, nutrientes e luz. Eles devem 

ser retirados o mais rápido possível, pois é muito mais fácil capiná-lo quando começam a nascer 

do que quando já estão grandes. Já o raleamento é um trato cultural; que necessita ser feito para 

tirar o excesso de plantas nascidas, quando se faz o serio direto, geralmente realizado em alta 

densidade para evitar problemas de germinação. A escarificação deve ser feita quando as 

plantas estiverem no inicio do desenvolvimento vegetativo e com o solo úmido para não danificar 

as raízes. Com o objetivo de evitar a formação de crosta na superfície, especialmente após 

chuvas torrenciais, realiza-se o revolvimento superficial do solo, recomenda-se o uso de 

encaminha ou sacho nas linhas de cultivo para escarificar. A camada de solo superficial 

endurecida, além de impedir a penetração da agua da chuva ou da irrigação, favorece a erosão 

do solo. Por fim, a rotação de culturas tem por objetivo básico a minimizando do ataque de pragas 

e doenças às culturas e também o aproveitamento residual da adubação. A rotação é feita 

substituindo as culturas de uma safra para outra, em um terreno específico, não plantando 

hortaliças da mesma família uma após a outra. 

AVALIAÇÃO 

Acontecerá durante todo o processo, na prática e construção cotidiana, de forma paulatina 

e dinâmica, buscando diagnosticar as adaptações e/ou mudanças que se fizerem necessárias, 



 

53 

visando, primordialmente, assegurar uma inserção e inclusão eficaz dos estudantes assistidos 

pelo presente projeto. 

O processo avaliativo dar-se-á através de discussão de caso, juntamente com os 

professores regentes, com a coordenação a supervisão pedagógica, como também através de 

rodas de conversa com os estudantes, momentos propícios para a coleta de sugestão e novas 

ideias. 

CRONOGRAMA 

O presente projeto desenvolver-se-á em consonância com o calendário da Secretaria de 

Estado da Educação do Distrito Federal e também atendendo ao cronograma das atividades do 

CEE 01 de Brasília, referentes ao ano letivo de 2019, respeitando as etapas necessárias para a 

estruturação do espaço a ser utilizado para a construção da horta, pomar, jardim, quiosque, 

passarelas e pracinha de convivência, compostagem e o sistema de captação da água da chuva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de Educação Ambiental Inclusiva, no Centro de Ensino Especial 01 de Brasília 

é um importante gerador de responsabilidade ambiental, criando na comunidade escolar uma 

relação íntima entre natureza e a individualidade de cada um, por meio do contato direto com o 

cultivo e manutenção da horta/pomar e jardim. 
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EVENTOS 
ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Festa para comemorar os aniversários dos Estudantes e servidores do mês anterior, 

quadrimestre e semestralmente. A atividade é realizada, coletivamente, no pátio da escola, no 

horário da merendar escolar. 

A atividade social para promover o bem estar, a elevação da autoestima e interação entre 

os membros da comunidade escolar. A festa é planejada e organizada em divisão de tarefas por 

módulos/ Atendimento Interdisciplinar, sendo um grupo responsável a cada comemoração. 

As festas de aniversários individuais dos estudantes são comemoradas com agendamento 
prévio. Entendendo que o espaço escolar proporciona o espaço de acolhida de muitos 
estudantes e familiares que desejam confraternizar este acontecimento com os demais 
estudantes e comunidade escolar. 
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FESTA DA FAMÍLIA 

São atividades planejadas a fim envolver as famílias no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como integrá-las, através da vivência em oficinas que os estudantes 

realizam ao longo do ano, apresentações e lanche comunitário. 

FESTA JUNINA 

Evento que envolve toda a comunidade escolar na organização e realização. 

FESTA DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA 

Dia letivo com comemoração do aniversário da escola e participação da comunidade 

escolar. As atividades são de cunho educativo, social e ocupacional para auxiliar na autoestima 

dos participantes, voltado para uma atividade profissionalizante alternativa para a produção de 

renda. 

Visa sensibilizar as pessoas quanto à necessidade de uma cultura ambiental, produzindo 

trabalhos manuais com material reciclado. 

FESTA NATALINA 

Dia letivo com festa natalina para os estudantes. Atividade desenvolvida com a 

participação de toda comunidade escolar com lanche coletivo, culminância das atividades 

temáticas e cantata de natal. 


