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1.APRESENTAÇÃO   

   

O Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, tem como missão proporcionar aos 

seus alunos uma educação especializada, que respeite as suas especificidades, com 

vistas ao seu desenvolvimento social, físico e intelectual, lançando mão de 

procedimentos didáticos com estratégias adequadas às suas necessidades, segundo a 

Proposta Pedagógica e os Referenciais Curriculares Nacionais.   

A Proposta Pedagógica foi construída a partir das análises de trabalhos 

anteriores bem-sucedidos, com a participação da comunidade escolar, a fim de nortear 

as atividades escolares a serem desenvolvidas no ano letivo de 2019.   

Na primeira parte apresentamos a especialidade da Escola; estrutura administrativa 

básica e composição das áreas funcionais.   

Na segunda parte, é dada ênfase aos aspectos dos processos pedagógicos como 

um todo, o motivo da escolha da proposta, a organização pedagógica ressaltando a 

organização curricular, os objetivos, avaliação e a prática do desenvolvimento escolar.   

A terceira parte refere-se aos aspectos de funcionamento da dinâmica escolar, 

as sugestões para melhoria ou solução da problemática encontrada no decorrer do ano 

letivo.   
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA  

     

O Centro de Ensino Especial 02 de Brasília foi criado pela Resolução Nº 25- 

CD de 21/08/1973, DODF número 137 de 06/09/1973. Com uma área total de 7.000m 

quadrados, sendo 4.898 de área construída da qual foi cedido o bloco 01 para instalação 

do CEEDV. Desde então, atendia todas as especialidades da Educação Especial.   

 Hoje por razões administrativas e organizacionais a Secretaria de Educação 

estruturou para nossa Escola apenas para os atendimentos das turmas:    

Educação Precoce - EP Transtornos Específicos - TGD Deficiências 

Intelectuais - DI Deficiências Múltiplas – DMU Atendimento 

Complementar   

A Escola atende alunos provenientes das diversas cidades do Distrito Federal e 

entorno, oriunda da Rede Hospitalar a partir da faixa etária de 0 (zero) ano de idade e 

alunos do Ensino Regular encaminhados pela triagem da Coordenação Regional de 

Ensino.   

Atua de forma articulada com o ensino regular com ações direcionadas as 

especificidades, orientando o desenvolvimento das práticas colaborativas.    

Adota procedimentos de individualidade. Conta com profissionais qualificados para 

os atendimentos do currículo funcional.   

 Possui materiais didáticos específicos à educação especial, fundamenta-se na 

realidade da própria escola. Desenvolve suas atividades no período diurno, nos turnos 

matutino e vespertino, cada um com cinco horas/aula de duração, conforme a Proposta 

Pedagógica vigente nas escolas públicas do Distrito Federal.   
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Após a instalação do CEDV, restou ao Centro de Ensino Especial 02 de Brasília  

3.477m² de área construída, dividida e organizada da seguinte forma:   

• 01 Auditório;   

• 01 piscina coberta;   

• 38 salas de aula;   

• 01 sala para os Diretores;   

• 01 sala para Supervisão Pedagógica:   

• 01 sala de SOE – Serviço de Orientação Educacional;   

• 01 sala para Supervisão Administrativa;   

• 01 sala para Secretaria;   

• 01 sala de professores;   

• 01 sala para Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem - SEAA;   

• 01  sala  para  coordenadores  /pré-escola,  atendimento 

interdisciplinar/complementar;   

• 01 sala para professores da Educação Precoce;   

• 01 sala para coordenador da Educação Precoce;   

• 01 sala de pais da Educação Precoce;   

• 01 sala de espera de pais de alunos em geral;   

• 01 pátio coberto;   

• 01 refeitório;   

• 01 estacionamento;   

• 01 área de estimulação motora com rampas e escadas;   

• 01 salão para atendimento de Educação Física;   

• 01 quadra poliesportiva descoberta;   

• 01 parque (PEC – Ponto de Encontro Comunitário);   

• 01 Sala de Educação Ambiental/Horta;   

• 01 Área de Recreação;   

• 01 parque infantil coberto;   
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• 01 parque infantil na área externa;   

• 01 sala destinada ao Setor de Empréstimo e Recursos Pedagógicos;   

• 01 sala para o atendimento de Educação Artística;   

• 01 sala para o atendimento do Laboratório de Informática;   

• 20 banheiros;   

• 02 depósitos (01 para gêneros alimentícios e 01 para material de limpeza);   

• 02 Fraldários (01 Masculino e 01 Feminino);   

• 01 depósito acoplado a caixa d’água (comum ao CEE 02 e CEEDV).   
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2.1 Dados de Identificação: O Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, 

situado no SGAS 612, módulo D, Avenida L2, Brasília DF, CEP 70.200-720, telefone 

(61) 3901 7608 –E-mail cee2bsb@yahoo.com.brCódigo do INEP -53000200 – Área 

Urbana - Dependência Estadual tem como Equipe Pedagógica, neste ano letivo:  

 Diretora: Marli de Jesus Silva Vice-Diretor: José Maria de Sousa;  

 Supervisora Pedagógica: Carla de Almeida Cordeiro;  

 Chefe de Secretaria: Willian Mitre de Souza Lima;  

 Supervisor Administrativo: Márcio Luiz Cardoso de Almeida   

Orientadora Educacional: Maria das Graças O. A. Rezende   

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: Pedagoga- Valéria Motta Gabriel                                                                                     

Psicólogo – Artur Mamed Cândido   

Coordenação Pedagógica Interdisciplinar/Complementar: Marcelo Boarato 

Meneguin;  

Coordenação Pedagógica: Maria Nilza dos Santos de Paula Assis, Maria 

Cristina Oliveira e Maria Renata da Silva P. C. Andrade.   
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                           3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR   

  

3.1- Realidade Escolar   

   

Horário: Turno Matutino   Horário: Turno vespertino   

7:30 horas às 12:30 horas   13:30 horas às 18:30 horas   

   

Area de Atendimento Especial   Turno 

vespertino   

Turno 

matutino   

Sexo 

feminino   

Sexo 

masculino   

EducaçãoPrecoce   100   89   72   117   

Deficiência Múltipla   40   54   45   49   

Deficiência Intelectual   9   8   8   9   

Transtornos   Específicos   -   

TGD   

15   11   8   18   

Atendimento Complementar   36   29   19   46   

   

3.2 - Perfil dos Familiares     

A grande maioria dos familiares da comunidade do CEE 02 de Brasília, residem nas 

diversas Regiões Administrativas do DF e Entorno.    

A maioria dos pais e responsáveis é de famílias carentes, mas extremamente 

sensíveis a situações complexas do processo de aprendizagem dos filhos. Possuem   

escolaridade até 4ª série, autodeclaram ser pardos, moram em casas de 1 quarto alugada, 

não possuem computador e são as mulheres que sustem suas famílias. Com faixa etária 

de 41 a 50 anos de idade.    

Todos os estudantes da Escola apresentam, em alguma medida, necessidades 

especiais e precisam de acompanhamento de outras pessoas para locomoção. Fato que 

traz uma consequência positiva. Pois, trazem para dentro da Escola a participação 

constante dos pais e responsáveis em todos contextos escolares: nas convocações sobre 

os assuntos específicos, em reuniões de pais e mestres e, principalmente em eventos 

culturais e festas.    
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 3.3 - Recursos Humanos   
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3.3.1 – Corpo Docente   

     

Programa de Educação Precoce   

07– professores regentes/ matutino   

07 – professores regentes/vespertino   

07 - Professores/Edc.Física/ matutino   

07– professores/Edc.Física/vespertino   

 

Área de Deficiência Múltipla   01 – Coordenador –turno /matutino   

01 -  Coordenador – turno /vespertino   

20 -  Professores regentes /matutino   

14-   Professores regentes /vespertino   

Área de Deficiência Intelectual   2 - professores regentes/matutino   

3 – professores regentes/vespertino    

Área de Transtorno Global do Desenvolvimento   07 – professores regentes/matutino    

10 – professores regentes/vespertino    

Programa de Educação Física   03 - Professores/Edc.Física/ matutino   

03 -  professores/Edc.Física/vespertino    

Serviço de Orientação Educacional- SOE   01 – Orientador Educacional   

     

Coordenadores   

01 – Educação Precoce   

01 – Pré-Escola/matutino   

01 – Pré-Escola/vespertino   

01 – Atendimento Complementar   

01 – Atendimento Interdisciplinar   

Setor de Empréstimo e oficinas     

de materiais Pedagógicos   

02 –Professores readaptados/matutino   

02- Professores readaptados/vespertino   

Laboratório de Informática   01 – professor regente/matutino   

01 – professor regente/vespertino   
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Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem   01 - pedagogo   

SEAA   01 - psicólogo   

Educação Artística   02- professores regentes/matutino   

02 - professores regentes/vespertino   

   

Atendimento Complementar   

   

01 – professor/equoterapia/matutino   

1 - professor/equoterapia/vespertino   

02– professores/natação/matutino   

2 – professores/natação/vespertino   

    

3.3.2 – Carreira de Assistência à Educação    

   

Secretaria Escolar   

01 - Secretário   

01 –Servidor c/ restrição   

   

Secretaria Administrativa   

01 - Supervisor administrativo   

01 –Apoio técnico administrativo   

01 –  Servidor c/ restrição   

   

Portaria   

  

01– Servidor/matutino   

01 – Servidor/vespertino   

Merendeiros   03- Servidores merendeiros - 40 horas   

Conservação e Limpeza   07– Servidores ativos   

04 – Servidores Readaptados   

03 – Servidores com restrições    

Vigias   04 - Servidores   

Monitor   02 - Servidores   

  4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

O C.E.E. 02 de Brasília almeja que as atividades propostas e realizadas no 

âmbito escolar sirvam de referencial básico para o desenvolvimento dos nossos alunos, 
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preparando-os para melhor qualidade de vida familiar e social, considerando suas 

potencialidades e limitações, a fim de possibilitar a inserção e reconhecimento de seus 

direitos de cidadania.   

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS  

Dentro do contexto educacional, a proposta pedagógica é um documento que passou 

a ter uma importância crucial quando o assunto é o propósito de ser uma escola bem 

sucedida e alinhada às novas demandas sociais. A elaboração da proposta pedagógica 

da Escola traça as diretrizes do currículo funcional, estrutura a organização e 

funcionamento da educação especial na unidade, como caminho a ser construído. É o 

apoio norteador que visa à formação do aluno, articulada ao ambiente escolar como 

instrumento de mediação das relações sociais estabelecidas, dando significado real às 

aprendizagens de vida autônoma e qualidade de vida.   

A proposta pedagógica é a identidade da escola com determinação e diretrizes 

básicas de atuação. Estabelece um atrelamento nos processos interativos da 

aprendizagem entre o aluno, a Escola e a família e formaliza o compromisso assumido 

pela direção, professores, funcionários, representantes de pais e parceiros da Escola em 

torno do projeto educacional.   

A Escola é a instância articuladora do conhecimento nas suas diferentes dimensões. 

Para tanto, a escuta é o foco inicial e principal, onde a estratégia do acolhimento do 

aluno e da família tem estrutura pedagógica dentro da proposta de desenvolvimento do 

currículo funcional que cumpre o seu papel maior, e dá significado real às 

aprendizagens processadas no interior da sala de aula, beneficiando o aluno na 

articulação dos saberes para enfrentar os problemas e as situações inusitadas.   

A Escola busca dia a dia novas alternativas para o atendimento integral objetivando 

uma proposta pedagógica dinâmica com a intenção de não ser um fim em si mesmo e 

questionando sempre:   

• O que propomos e devemos ensinar é importante para a vida do aluno?   

• Quais são as metas CEE02?   

• Como podemos acelerar a aprendizagem?   

• Como é possível implementar estratégias e possibilidades de 

aprendizagem aos nossos alunos, para torná-los independentes, 

produtivos e felizes?   

  

6. OBJETIVOS  

  

Objetivo Geral   

Proporcionar atividades educativas e habilidades funcionais de vida diária e de 

vida prática, que serão necessárias para tornar o aluno com necessidades educacionais 
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especiais independente e produtivo, conforme suas possibilidades na sua vida escolar, 

familiar e social.   

Objetivos Específicos   

1) Implementar o processo psicopedagógico previsto nas Diretrizes Curriculares Nacional, 

favorecendo ao aluno com necessidades educacionais especiais, uma aprendizagem, 

interação sociocultural oportunizando uma melhor qualidade de vida.   

2) Otimizar os esforços de todos os envolvidos para garantira eficiência, eficácia e do plano de 

trabalho e da proposta pedagógica.   

3) Ampliar o percentual de ações pedagógicas sobre a execução do currículo funcional dos 

projetos educacionais complementares, por meio de maior integração das atividades 

desenvolvidas na Escola.   

4) Motivar e conscientizar o corpo docente da importância e da necessidade da formação 

continuada.   

5) Promover parcerias entre a comunidade local e a comunidade escolar para fortalecer a 

integração e o envolvimento buscando um ensino de qualidade.   

  

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

Os fundamentos norteadores da Escola, são definidos pela   Constituição Brasileira 

de 1988, com normas vigentes pela LDB -Lei de Diretrizes e Base da Educação em 

consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal.     

A Proposta Pedagógica da Escola está em conformidade:   

• Com o Decreto 7.611 de 17/11/2011 que 

dispõe sobre a educação especial:   

Art.1º - oferta de apoio necessário, no âmbito do 

sistema educacional geral, com vistas a facilitar 

sua efetiva educação;   

• E com a Estratégia de Matrícula 2019 - 

Portaria 354 de 1º de novembro de 2018   

 Os CEE ofertarão exclusivamente atendimento especializado substitutivo ao ensino comum 

aos estudantes que necessitam do Currículo Funcional e 

atendimento complementar aos estudantes das  Classes 

Especiais e estudantes com Deficiência e TGD/TEA 

matriculados no ensino comum.    

Em 1980 a Organização Mundial de Saúde (OMS), diferenciou as deficiências em 

três dimensões básicas:   

No plano físico- (impedimento)    
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No plano funcional - (inabilidade)     

No plano social - (incapacidade)    

A deficiência intelectual nas condições clinicas como transtornos do 

neurodesenvolvimento, que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, 

acadêmico ou profissional, são definidos e identificados como déficits funcionais que 

podem ser intelectual ou adaptativo.   

• Intelectual – abrangem funções do raciocínio: aprendizagem, solução de 

problemas, planejamento e pensamento abstrato da forma leve, moderada, grave 

e profunda.   

   

• Adaptativo – envolvem domínios conceitual, com base no comportamento 

adaptativo, relativos à comunicação e habilidades de independência de vida 

diária em situações diversas.   

   

Geralmente uma gama variada de deficiências são adicionadas quando se trata de 

alunos com deficiências severas. No entanto, o processo de aprendizagem pode ocorrer 

com transformações vinculadas às tecnologias, à cultura, ao trabalho, à família, ou a 

outros inúmeros espaços de socialização.   

A Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento em 

2010 refere-se a alunos com deficiência pela incapacidade de limitações significativas 

de habilidades práticas e no funcionamento intelectual, sociais e conceituais, 

manifestado antes dos dezoito anos de idade.    

Segundo a publicação das   Produções Didático-Pedagógicas do Estado do Paraná 

2013 a deficiência intelectual é explicada dentro de cinco dimensões, a saber:   

a) Dimensão I – Habilidades intelectuais;    

b) Dimensão II – Comportamento adaptativo (habilidades  

conceituais, sociais e práticas de vida diária);    

c) Dimensão III – Participação, interações e papéis sociais;    

d) Dimensão IV – Saúde (saúde física, saúde mental, etiologia);   

e) Dimensão V – Contexto (inserção ambiental e cultural) O estudo 

mostra uma vinculação da criança e a família em diferentes situações naturais, 

fazendo uma reflexão ao analisar aspectos da pessoa em desenvolvimento, do 

contexto em que vive e dos processos interativos que influenciam o próprio 

desenvolvimento humano, em determinados períodos de tempo.   
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 8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

  

A organização pedagógica do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília foi 

implantada de acordo com as especificidades da Escola em sintonia com as normas de 

orientação pedagógica da rede pública de ensino do Distrito Federal.   

A Coordenação Pedagógica fica na responsabilidade da Supervisão Pedagógica que 

tem o apoio e a participação toda comunidade escolar, como compromisso de buscar 

soluções, facilitar e implementar a aprendizagem.   

Na Escola somente são matriculados alunos com laudo médico com número de CID 

significativo, que permite a matrícula em turma individualizada ou diferenciada com 

redução de alunos. São alunos que não se adaptam em escolas do ensino regular. 

Possuem comprometimentos severos   da deficiência ou da doença o que impedem na 

maioria das vezes a inclusão escolar.   

   

8.1-Equipe Pedagógica    

• Supervisor Pedagógico - Designado de acordo com a legislação vigente, como 

função planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a 

fim de gerenciar a Proposta Pedagógica, sugerida pelas diretrizes determinadas 

pelas Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação  do DF em 

vigor:   
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• Conselho de Classe – O conselho de classe é um colegiado integrante da gestão 

democrática com o objetivo de acompanhar e avaliar as mudanças do comportamento 

social do aluno, os sucessos e os insucessos dos processos de ensino aprendizagem. 

Aqui na Escola o conselho de classe cumpre papel relevante na modulação e   na 

enturmarão do aluno. As reuniões semestrais são conduzidas e desenvolvidas por toda 

equipe pedagógica através de discussões e de opiniões no sentido de identificar que o 

aluno aprendeu, porque não aprendeu e o que deve ser feito, refeito ou mudado para 

que a aprendizagem aconteça. 

 

•   Orientação Educacional (SOS) - Integra-se ao trabalho pedagógico da 

instituição educacional e da comunidade escolar na identificação, na 

prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento 

do aluno, tendo como pressupostos o respeito à participação, à opinião e à 

valorização do aluno como ser integral. 

 

• Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) - Apoio 

técnicopedagógico responsável pela observação e identificação educativa 

evidenciada pelo aluno que é complementada por avaliação dos profissionais 

da área de saúde.   

   

8.2- A Coordenação Pedagógica   

As coordenações são realizadas de acordo com as orientações emanadas pela Portaria 

nº 395 de 14/12/2018    

 Art. 32 Para os professores que atuam com quarenta horas 

semanais, no turno diurno, com jornada ampliada, em 

regência de classe na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, na Educação Especial, na Classe 

Bilíngue Mediada e na interpretação de Libras-Língua 

Portuguesa/ Libras Surdez/ Deficiência Auditiva, a 

coordenação pedagógica dar-se-á no turno contrário ao de 

regência, totalizando quinze horas semanais, devendo 

atender ao disposto abaixo:   

I - Quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na 

UE/UEE/ENE;   

II - Terças e quintas-feiras destinadas à coordenação 

pedagógica individual na UE/UEE/ENE ou à formação 

continuada presencial.   

III - Segundas e sextas-feiras destinadas à coordenação 

pedagógica individual, podendo ser realizada fora do 

ambiente escolar.   
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8.3 – Permanência na Escola   

A permanência em atendimentos dos alunos no CEE 02 de Brasília não é 

determinante, levando em consideração as orientações didáticas e o tempo que o aluno 

necessita para alcançar os objetivos de modo a atender ao ritmo e ao estilo de 

aprendizagem do aluno.   

A CRE do Plano Piloto possui dois Centros de Ensino Especial, o CEE 01 de 

Brasília e o CEE 02 de Brasília. Cada qual com estrutura física, pessoal especializado 

e mobiliário pedagógico adequado para prover exclusivamente atendimento 

especializado substitutivo ao ensino comum aos estudantes que necessitam do Currículo 

Funcional e atendimento complementar aos estudantes das Classes Especiais e 

estudantes com Deficiência e TGD/TEA matriculados no ensino comum.   

  O CEE 02 de Brasília atende alunos desde o Programa de Educação Precoce até 

alunos com idade da etapa 3 (até 14 anos), conforme estratégia de matrícula.   

 A partir da etapa 4 (acima de 15 anos), os alunos são encaminhados para o CEE 

01 de Brasília para que recebam atendimento adequado à idade e com vistas à 

profissionalização para o mercado de trabalho e AVAS, conforme o caso.   

 Os alunos da Educação Precoce são automaticamente encaminhados para outras 

escolas da educação infantil, ou retidos na nossa Escola devido a doença ou transtorno que 

possuem, para receberem atendimento especializado substitutivo do Currículo Funcional.   
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8.4- Currículo Funcional   

O Currículo Funcional é uma proposta de ensino que visa o desenvolvimento de 

habilidades essenciais para maior independência dos alunos com deficiências 

proporcionando à melhoria da qualidade de vida, com estratégias e o conteúdo 

curricular dependentes das necessidades de cada aluno e de suas características.   

O Currículo Funcional tem base fundamentada 1º Fórum Internacional de Inclusão 

(2009).   

    Segundo ( PASTOR. 1995 p. 142-14).   

O currículo não deve ser 

concebido de maneira a ser o aluno quem 

se adapte aos moldes que oferece, mas 

como um campo aberto à diversidade. Tal 

diversidade não deve ser entendida no 

sentido de que cada aluno poderia 

aprender coisas diferentes, mas sim de 

diferentes maneiras.   
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O CEE 02 de Brasília busca através da intervenção pedagógica o 

acompanhamento da aplicabilidade de atividades contextualizadas, oportunizar a 

vivência das tarefas do dia-a-dia no ambiente escolar, denominadas Atividades de Vida 

Pratica- AVPs e Atividades de Vida Diária- AVDs, ou seja: atividades do asseio 

corporal e dos cuidados domésticos, atividades  relacionadas ao lazer, transporte e vida 

social, através de ações conjuntas com a família e comunidade.    

O currículo é organizado e integrado ao conjunto das ações desenvolvidas pela Escola. 

É diferenciado e escolhido para cada aluno.   

• O que o aluno precisa aprender   

• O que o aluno quer aprender   

• Como o aluno aprende   

      *          E qual será a metodologia que o professor deve aplicar.    

A observação e os registros são instrumentos metodológicos fundamentais aqui 

na Escola para realização PPI- Projeto Pedagógico Individual. Utilizamos instrumentos 

de registros como relatórios semestrais, relatórios do Conselho de classe, a Escala 

Portage para alunos de Transtorno Global do Desenvolvimento e fichas específicas de 

avaliação para Deficiência Intelectual, para Deficiência Múltipla, para Educação 

Precoce, para Educação Física e para o Atendimento Complementar.   

A partir dos registros discutimos e escolhemos quais serão as habilidades que 

devem ser ensinadas. E quais serão as condições, as necessidades e as contribuições 

para atingir as metas de aprendizagem partindo do pressuposto que para debater o 

currículo é fundamental debater não só os conhecimentos escolares, mas, as relações 

que estabelecem nossos alunos e sua identidade. Enfim tudo o que permeia o fazer 

pedagógico, incluindo as características do aluno com o qual trabalhamos.   

Com esse atendimento o CEE 02, organiza o “Currículo Funcional observando as 

necessidades de cada aluno e organizando a parte comum para atender a todos.   

Nesta perspectiva “educativa funcional” a Escola:    

- Habilita e adapta os alunos nas áreas pessoal e social ampliando 

oportunidades de convivências diárias;   

- Proporciona aos alunos o desenvolvimento e as capacidades essenciais ao 

conhecimento numa variedade de ambientes;   

- Prepara os alunos para lutar contra os desafios da vida presente e futura.    

Na Educação Especial, as áreas de conhecimento precisam ser entendidas numa 

perspectiva interdisciplinar, já que a contribuição de todas as áreas é fundamental para 

o conhecimento.       

Todas as formas de expressão precisam ser valorizadas. A proposta da Escola 

envolve pintura, desenho, modelagem, colagem e montagens com sucata, a 
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experimentação através de passeios e visitas ao ambiente convidativo do parque, da 

horta e do pomar, que oferecem diferentes etapas de produção fundamentais à 

criatividade de expressão. A seleção de atividades de expressão corporal é construída 

com o grupo e identificada pelo professor através de uma leitura feita no dia-a-dia, na 

vida em comum do professor com o aluno. Os alunos se interessam por uma enorme 

variedade de temas como animais, datas comemorativas; fenômenos da natureza, 

assuntos que estão atrelados a outros valores de seu dia a dia, motivação para que o 

aluno fique atento para ouvir o professor e expressar o que já sabem. A expressão é a 

forma específica de ler o mundo, de relacionar-se com ele e recriá-lo.    

 Na educação especial, o mais importante da linguagem é se entender e se fazer 

de entendido.   

   
   

8.5 - Modalidades de Ensino    

   

8.5.1. Educação Precoce   

   

O Atendimento Especializado da Educação Precoce tem o objetivo promover o 

desenvolvimento das potencialidades da criança nos aspectos cognitivo, físico, de 

interações   sociais e de comunicação, mediante atividades significativas e lúdicas, em 

caráter preventivo destinado à criança de 0 a 3 anos e 11 meses de idade com 

necessidades educacionais especiais ou vulneráveis a apresentarem atraso no seu 

desenvolvimento.  
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 A educação precoce utiliza de uma didática especifica voltada às diversidades 

e necessidades da criança em diferentes contextos, com estratégias pedagógicas 

dinâmicas e diferenciadas. Corresponde a visão integral do desenvolvimento na qual a 

criança é inserida num contexto social, levando em consideração os aspectos das ações 

mediadoras nas interações entre a criança, professores e seus familiares.     

  O atendimento visa o desenvolvimento da criança com atividades estimuladoras 

priorizando o papel dos pais para que eles próprios se constituam como agentes de mudança   

    

8.5.2. Deficiência Intelectual   

   

 Os alunos com deficiências intelectuais e limitações no comportamento 

adaptativo e nas práticas sociais, apresentam grandes dificuldades de aprendizagem.   

 A Escola desenvolve um currículo com foco na  autonomia pessoal das 

habilidades de vida diária e sociais, no desenvolvimento de  hábitos e atitudes essenciais 

para a vida do aluno, utilizando de estratégias metodológicas e  grande variedade  de  

materiais  concretos  que facilitam a aprendizagem,  estimulam os processos mentais 

da  linguagem,  da atenção, da memória e da criatividade, onde o aluno cria, reflete, 

analisa e interage com os  colegas e com o professor través  de jogos e brincadeiras que   

facilitam  a  aprendizagem.   

   

8.5.3. Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD    

       

 Os alunos TGD e os alunos TEA, pelas dificuldades ou falta da comunicação 

verbal, comunicação estereotipada, repetitiva, mudança de humor sem nenhuma causa 

aparente, ou mesmo pela agressividade constantes comum em muitos casos, apresentam 

total desprezo pelos atendimentos de mesa ou interesses de maneira diferenciada às 

atividades escolares. Razão pela qual o equilíbrio emocional e o bem estar pessoal 

determinam a ação das atividades pedagógicas na busca de aproximar o aluno 

quando possível, de forma compreensível, à interação com seu grupo social, ampliando 

o vocabulário e capacidade de resolver problemas.   

    

8.5.4. Deficiências Múltiplas   

   

 O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para 

caracterizar duas ou mais deficiências associadas a parte física, sensorial, mental, 

emocional ou ao comportamento social.   No entanto, não é a somatória dessas 

alterações que caracterizam a deficiência múltipla, e sim o nível de desenvolvimento 

das possibilidades funcionais de comunicação, interação social e de aprendizagem que 

determinam as necessidades educacionais destas pessoas. (MEC/Educação Infantil, vol 

4, 2002). A importância do pré-natal representa papel fundamental na prevenção e/ou 

detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo um 

desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos por malformação congênita e 

por infecções virais como rubéola ou doenças sexualmente transmissíveis, que também 

podem causar deficiência múltipla em indivíduos adultos, se não tratadas.   
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8.5.5 Atendimento Complementar   

  A natação por ser considerado um dos esportes mais completos é ideal para os 

alunos portadores de deficiências especiais. Acalma, tem fim terapêutico, recreativo ou 

competitivo, proporcionando benefícios físicos e fisiológicos, psicossociais, 

coordenação, equilíbrio, autoestima e autoimagem.   

A metodologia do ensino da natação para essa população é a mesma do ensino 

tradicional, trabalhando o controle respiratório, o aperfeiçoamento e treinamento do 

ensino dos nados com passagem por níveis de complexidade ascendentes.   

O CEE 02 de Brasília possui uma piscina construída com os recursos financeiros 

do União Química Farmacêutica SA, parceiro da Escola. A piscina é coberta, aquecida, 

salinizada e adaptada com rampa de acesso. A piscina é usada por todos os nossos 

alunos em aula de educação física e pelos alunos da educação especial em atendimentos 

complementares, matriculados em turmas de inclusão do ensino regular nas escolas 

pública do DF.    

   

8.6. ESTRUTURAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA -   

PLANEJAMENTO ANUAL  

   

   

8.6.1 INÍCIO E TÉRMINO DOS BIMESTRES   

   

   

1º Bimestre – 11/02 a 25/04   

            50 dias letivos   

2º Bimestre – 26/04 a  

08/07    

            50 dias letivos   

3º Bimestre – 29/07 a 04/10                                         4º Bimestre – 07/10 a  

19/12                                       

               50 dias letivos   50 ias letivos   

    

   

  

  

8.7 CONSELHOS DE CLASSE   

   

   

MODALIDADE   1º   

BIMESTRE   

2º   

BIMESTRE   

3º   

BIMESTRE   

4º   

BIMESTRE   

DI (Deficiência 

Intelectual)   

30/04   02/07   24/09   10/12   
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DMU   

(Deficiência 

Múltipla)   

07/05 – etapas 1 
e 2   

09/05 – etapas 3 

e 4   

06/08 – etapas 3 
e 4   

08/08 – etapas 1 

e 2   

01/10 – etapas 1 
e 2   

03/10 – etapas 3 

e 4   

12/12   

TGD   

(Transtorno   

Global do   

Desenvolvimento)   

02/05   04/07   26/09   10/12   

Educação Precoce     

23 e 25/04   

   

25 e 27/06   

   

Estudos de   

Casos alunos 
concluintes   

(OE, SEAA,  

Sup. Pedag., 

Coord. Pedag. 

e Professores.   

   

26 e 28/11   

Atendimento 

Complementar   

16/04   18/06   17/09   19/11   

   

   

   

 8.8  REUNIÃO  DE  PAIS  COM  PROFESSORES  

(DEVOLUTIVA)   

   

MODALIDADE   1º   

BIMESTRE   

2º   

BIMESTRE   

3º   

BIMESTRE   

4º   

BIMESTRE   

DI (Deficiência 

Intelectual)   

06 a 10/05   05 a 09/08   30 a 04/10   02 a 05/12   

DMU   

(Deficiência 

Múltipla)   

13 a 17/05   12 a 16/08   07 a 11/10   02 a 05/12   

TGD   

(Transtorno   

Global do   

Desenvolvimento)   

06 a 10/05   05 a 09/08   30 a 04/10   02 a 05/12   

Atendimento 

Complementar   

23/04   25/06   24/09   02 a 05/12   

  

   

8.9 EDUCAÇÃO PRECOCE   
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REUNIÃO DE BOAS VINDAS: 21 e 22/02   

REUNIÃO DE PAIS – ALUNOS CONCLUINTES EM 2019:  

18/03 REUNIÃO COM PROFESSORES:   

1º Semestre: 03,  

04 e 05/07 2º  

 Semestre:  09,  

10 e 11/12   

   

8.10 REUNIÃO DE PAIS COM A DIREÇÃO   

   

1º Semestre: 06/03 – 8h30 e 14h   

2º Semestre: 04/12 – 8h30 e 14h   

6.1.6 HORAS CÍVICAS    

   

FEVEREIRO     28/02   

MARÇO     28/03   

ABRIL     17/04   

MAIO     29/05   

JUNHO, JULHO E AGOSTO     09/08   

SETEMBRO     19/09   

OUTUBRO,   NOVEMBRO  

DEZEMBRO   

E  26/11   

  

8.11 FESTAS TEMÁTICAS / PASSEIOS / OFICINAS   

   

FESTA   MÊS   TEMA GERADOR   DATA   

BAILE DE CARNAVAL   FEVEREIRO   TEMA: CARNAVAL   28/02   

DIA DA MULHER   MARÇO   TEMA: MULHER   08/03   

   

SALADA DE FRUTAS 

COLETIVA   

MARÇO   TEMA: 

ALIMENTAÇÃO   

19/03   

OFICINA DA ÁGUA   MARÇO   TEMA: ÁGUA   22/03   

APRESENTAÇÃO  

CIRCO   

MARÇO   TEMA: CIRCO   29/03   

APRESENTAÇÃO  

INDÍGENA   

ABRIL   TEMA: ÍNDIO   11/03   

FESTA PÁSCOA   ABRIL   TEMA: PÁSCOA   17/03   
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APRESENTAÇÃO LIVRO 

INFANTIL   

ABRIL   TEMA: LIVRO 

INFANTIL   

26/04   

PASSEIO MUSEU VIVO   

DA   MEMÓRIA  

CANDANGA   

MAIO   TEMA: BRASÍLIA   02/05   

HOMENAGEM DIA DAS 

MÃES   

MAIO   TEMA: MÃES   10/05   

SEMANA   DE  MAIO   TEMA: VIDA   06 a   

EDUCAÇÃO PARA A 

VIDA (PALESTRAS E  

OFICINAS)   

    10/05   

ATIVIDADES   NA  

HORTA   

JUNHO   TEMA: MEIO 

AMBIENTE   

03/06   

 

FESTA JUNINA   JUNHO   TEMA: FESTA 

JUNINA   

08/06   

HOMENAGEM DIA DOS   

PAIS   

AGOSTO   TEMA: PAIS   09/08   

 SEMANA   DO  

FOLCLORE   

AGOSTO   TEMA: FOLCLORE   19 a   

23/08   

OFICINA   DIA   DO  

SOLDADO   

AGOSTO   TEMA: SOLDADO   27/08   

FESTA DA FAMÍLIA E  

ANIVERSÁRIO DA  

ESCOLA   

AGOSTO   TEMA: FAMÍLIA   31/08   

OFICINA PÁTRIA   SETEMBRO   TEMA: PÁTRIA   06/09   

PASSEIO   JARDIM  

BOTÂNICO   

SETEMBRO   TEMA: ÁRVORE   13/09   

FESTA DA PRIMAVERA 

E ÁRVORE   

SETEMBRO   TEMA:   

PRIMAVERA E 

ÁRVORE   

20/09   

PASSEIO   

TRANSITOLÂNDIA   

SETEMBRO   TEMA: TRÂNSITO   26/09   

COMEMORAÇÕES   

SEMANA DA PESSOA   

COM DEFICIÊNCIA   

SETEMBRO   TEMA:   

DEFICIÊNCIA E 

INCLUSÃO   

16 a   

20/09   

SEMANA DA CRIANÇA   OUTUBRO   TEMA: CRIANÇA   07 a   

11/10   

PASSEIO CINEMA CBV   OUTUBRO   TEMA: CRIANÇA   08/10   

PASSEIO ZOOLÓGICO 

ESPECIAL   

OUTUBRO   TEMA: ANIMAIS   11/10   

PET TERAPIA   OUTUBRO   TEMA: ANIMAIS   30/10   
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APRESENTAÇÃO   

MONTEIRO LOBATO   

OUTUBRO   TEMA: LIVRO   25/10   

TIBUM – ATIVIDADES 

EDUCAÇÃO PRECOCE   

NOVEMBRO   TEMA:   

LUDICIDADE E   

SOCIABILIZAÇÃO   

13/11   

FESTIVAL   DE  

NATAÇÃO   

NOVEMBRO   TEMA: NATAÇÃO E 

SOCIABILIZAÇÃO   

22/11   

FORMATURA   

PROGRAMA   

EDUCAÇÃO PRECOCE   

   

DEZEMBRO   TEMA: 

FORMATURA   

05/12   

FESTA DE NATAL   DEZEMBRO   TEMA: NATAL   06/12   

   

   

   

8.12   AÇÕES SOCIAIS COM COMUNIDADE ESCOLAR   

   

- APRESENTAÇÃO CÃES DA POLÍCIA MILITAR – 12/03   

- PROFISSIONAIS INSTITUTO HÉLIO (CORTE DE CABELO) – 25/04   

- DENTISTA NA ESCOLA (UDF) – 26/04   

- PODOLOGIA PARA A COMUNIDADE – 27/06   

- BAZAR BENEFICENTE – 13 a 17/05 e 12 a 16/08   

  

 8.13 PALESTRAS   

  

- RESILIÊNCIA E AFETIVIDADE – DR. EDIVAL MACEDO – 21/05   

- AFETO E IMPOSIÇÃO DE LIMITES NO CONTEXTO DAS DEFICIÊNCIAS  

– ANA PAULA TEPERINO – 25/06   

- DESENVOLVIMENTO MOTOR – AMANDA CABRAL – 20/08   

- DESENVOLVIMENTO DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E TEA – 26/09   

OBS: SERÃO AGENDADAS OUTRAS PALESTRAS NO DECORRER DO ANO 

LETIVO.   

  

   

   

8.14 RECOMPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO – DIAS LETIVOS MÓVEIS   
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DIA LETIVO   REPOSIÇÃO   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS   

21/06 (sexta- 

feira)   

23/03   V Encontro Ambiental do CEE 02   

08/07   

(segundafeira)  

08/06   

  

FESTA JUNINA   

17/10 (quinta- 

feira)   

31/08   FESTA DA FAMÍLIA   

Festa: 46 ANOS DA ESCOLA   

BAZAR BENEFICENTE   

18/10 (sexta- 

feira)   

28/09   FESTIVAL DE NATAÇÃO –  

COMPLEMENTAR    

GALINHADA   

   

 8.15 - Parceiros da Escola   

O Centro de Ensino Especial 02 de Brasília possui um leque bastante amplo de 

Parceiros da Escola (Programa do Governo do Distrito Federal), constituído de pessoas 

físicas e jurídicas que desempenham diversos tipos de serviços em apoio à escola, 

conforme relação a seguir:   

• União Química Farmacêutica SA – Serviços de reformas do prédio, 

manutenção constante de jardinagem.    

   

• Espaço Equestre - Cessão do espaço físico e infraestrutura para o 

desenvolvimento do projeto de equoterapia para alunos da escola e para alunos 

inclusos na rede regular de ensino do DF.   

   

• Rotary Club 21 de Abril - Apoia eventos natalinos da escola, com o lanche da 

festa, doação de cestas básicas para as famílias dos alunos carentes, cadeiras de 

rodas, presentes para os alunos e diversões.   

• Polícia Militar do DF - PMDF - Batalhão Escolar do Distrito Federal- Rondas 

ostensivas.   

   

• Centro Brasileiro da Visão–CBV-Consultas Oftalmológicas para nossos 

alunos carentes.   

   

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER - Assessoria 

Técnica das atividades da agricultura - Projeto Horta   
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

  

Os quatro pilares propostos pela UNESCO para este século, são levados em 

consideração nas principais estratégias de avaliação adotadas pela escola, tais como: 

Conselho de Classe realizado pela equipe pedagógica, em que são trocadas informações 

sobre o andamento do desenvolvimento de cada estudante, observação e registro das 

observações dos professores quanto ao desempenho nas atividades e eventos propostos, 

reuniões bimestrais com as famílias.   

1- Aprender a Aprender,     

2- Aprender a Fazer,     

3- Aprender a Ser    

4- Aprender a Viver Junto   

Os pilares visam à melhoria das escolas, mas, vai além. Alcança os professores 

e os alunos e propõem ponderação sobre a aprendizagem e a avaliação na identificação 

das necessidades educacionais especiais. Ao conduzir a reflexão dos avaliadores 

pretende-se refletir em torno daquelas apresentadas pelos alunos, bem como considerar 

outras, referentes à escola, à prática pedagógica e à família.   

A avaliação é um elemento importantíssimo no processo aprendizagem. 

Possibilita ao professor acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho 

educativo. É o rumo para definir critérios de reorganização nas atividades e criar novas 

situações que propiciem avanços nas aprendizagens do aluno.    

A avaliação formativa e processual permite aos professores e toda equipe 

pedagógica a acompanhar as conquistas, as potencialidades, as dificuldades e os 

fracassos dos alunos ao longo do seu aprendizado.   

Identificar os elementos que interferem no processo de ensino aprendizagem 

requer a observação sobre os objetivos da prática avaliativa, do aluno, do contexto 

escolar (escola e sala de aula) e do contexto familiar, que são fatores chaves para 

compreender a avaliação como um processo permanente e determinante para construir 

o caminho para a remoção das barreiras.   

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA  

  

A coordenação pedagógica tem papel decisório na escola para inovar a prática 

pedagógica e melhorar aprendizagem dos alunos.   

Precisamos compreender que o ensino só é verdadeiro quando está 

acompanhado da aprendizagem. O professor, como profissional da educação precisa 

atualizar ou reciclar seus conhecimentos em cursos de “formação continuada” com 

relação as novas metodologias de ensino.   

Para ensinar é necessário aprender. Muitas vezes existe apenas a tentativa de 

ensinar. A ação do fracasso do professor resulta no desastre do aluno. O coordenador 
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pedagógico tem a função essencial de estabelecer vínculo com a equipe pedagógica. É 

mediador do diálogo; motiva o professor como profissional da educação a atualizar seus 

conhecimentos com relação as novas metodologias de ensino em cursos de “formação 

continuada.”     

O coordenador pedagógico deve estar atento às transformações que ocorrem na 

escola no dia a dia. O horário de coordenação pedagógica, também denominado de 

horário complementar; jornada ampliada; horário extraclasse; é usado pelo professor 

para fazer inúmeras atividades, entre elas, planejar as aulas, participar de cursos de 

formação continuada; confeccionar e organizar materiais pedagógicos; preencher o 

diário de classe; pesquisar; fazer o plano de aula. Nesta perspectiva a coordenação 

pedagógica indica o rumo a ser seguido: orienta, acompanha e contribui para dinâmica 

da aprendizagem revendo, prevendo e priorizando os ajustes necessários do conteúdo e 

da didática para melhor atender ao aluno com base em normas de conscientização dos 

professores para o alcance dos objetivos propostos:   

• O bom desempenho do processo ensino aprendizagem.   

• A metodologia ativa e participação da equipe;    

• A integração das atividades pedagógicas;    

• As incompatibilidades e aceitação na enturmação e agrupamentos dos alunos;   

   

A função da escola não é transmitir “conteúdos”, 

mas também facilitar a construção da 

subjetividade para as crianças e adolescentes que 

se socorrem nela, de maneira que tenham 

estratégias e recursos para interpretar o mundo 

no qual vivem e chegar a escrever sua própria 

história. HERNÁNDEZ, 1998, p. 21    
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O Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, constitui uma das possibilidades 

em atendimento em educação especial e define-se como instituição especializada de 

atendimento educacional ao ANEE, sendo realizada por professores qualificados que 

utilizam o currículo funcional.   

A organização do trabalho pedagógico está de acordo com as especificidades da 

Escola, em sintonia com o nosso Regimento Interno e com Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.   

A Educação Especial cumpre sua especificidade ao possibilitar aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, que não têm perspectivas de atingir a escolaridade, 

identificar e desenvolver habilidades que aumentem e potencializem ao aluno viver de 

forma mais independente, autônoma e participativa no seu ambiente social e cultural, 

objetivando auxiliar o  aluno  na superação positiva e uma visão de mundo realista a 

aceitar-se como ser diferente, ser  mais independente na aquisição de hábitos e atitudes 

essenciais para a vida, e principalmente  possibilitar  que se torne útil em seu meio 

familiar e social.   

Os eventos comemorativos organizados pela equipe pedagógica são 

considerados atividades curriculares ao proporcionar ao aluno a construção de seus 

conhecimentos e a elaboração de sua socialização e participação. As festas são 

desenvolvidas com o objetivo de valorizar as relações entre Escola, a Família e 

Comunidade, realizadas nos respectivos turnos atendendo aos horários dos familiares 

ou em turnos únicos, dependendo do objetivo da comemoração.   

 A entrada do turno consiste de organização de roda de músicas, cantando com 

os alunos em um momento de acolhimento. Em seguida os professores conduzem seus 
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alunos à sala de aula. O aluno que por algum motivo chegar após o horário é 

encaminhado diretamente à sala de aula pelos coordenadores e ou supervisor 

pedagógico.    

Devido à especificidade dos alunos, “nenhum medicamento oral ou injetável 

deve ser administrado sem o receituário médico, e mesmo com o documento, somente 

por pessoa habilitada”. Conselho Nacional de Enfermagem.   

  

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA  

PEDAGÓGICA PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO   

 

ESPECIFICAÇÃ 

O DA META   

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE   

INTERFACE   PERÍODO   

DE   

EXECUÇÃO   

   

Priorizar o 

atendimento aos 

alunos de 0 a 13 

anos e onze meses   

Seguir a estratégia 

de matricula vigente   

DIEE / UNIEB/ 

Direção   

Anual   

   

Atualizar 

sistematicamente os 

dados pessoais dos 

servidores   em 

exercício no CEE 2 

de Brasília   

   

Levantamento de 

dados   

Preenchimento de 

fichas cadastrais   

   

Direção Administração 

Secretário   

 Supervisão   

Constantement 

e   

Controle do acesso 

de pessoas  estranhas 

na escola   

   

Sensibilização sobre 

segurança   

Identificação   de  

visitantes e pais   

   

Direção/Administração 

Agente de portaria   

Sempre que 

necessário   
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 Importância da 

assiduidade e  

pontualidade de  

horários da Escola   

   

Coordenações   

Pedagógicas  

Reuniões com as 

famílias   

   

   

Direção/ Professores/   

Supervisão e   

Coordenação   

Pedagógica/SOE/ 

SAEE   

Sempre que 

necessário    

 Controle da evasão 

escolar   

   

Sensibilização, 

contatos telefônicos   

Direção, SOE,    

Supervisão    

Coordenação   

Pedagógica,   

Sempre que 

necessário    

  

  e   visitas 

domiciliares.   

Professores,     

 Definir  ações   

Proposta   

Pedagógica 

Escola.   

da 

da  

Estudo  de 

 caso. 

Observação  de 

dados positivos.  

Priorizar 

individualidade   

Direção, Professores,   

Supervisão OE, 

Coordenadores e 

SAEE.   

Sempre que 

necessário   

Conhecer   

Proposta   

Pedagógica 

SEEDF.   

a 

da  

Cursos, palestras e 

encontros 

realizados pela  

SEEDF    

   

Direção, Professores,   

Supervisão e   

Coordenação   

Pedagógica, SOE,   

SEAA,   

   

Durante o ano  

letivo   

Divulgar linha de 

ação sugerida à 

Educação de alunos 

com Necessidades   

Educacionais   

Especiais   

   

Promoção   de  

palestras   junto  

  a  

profissionais 

especializados.   

Promoção de grupos 

de estudo.   

Realização  de  

Curso pela EAPE   

Direção, Supervisão,   

Coordenação 

Pedagógica, SOE,   

Professores, SEAA.   

Anual   
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Reestruturar a sala 

das mães melhores 

condições   

Organizar oficinas   

Levantamento  de  

recursos 

financeiros 

materiais  

Viabilização  de 

doações   

Direção, Professores,   

Supervisão e   

Coordenação   

Pedagógica, SOE   

Parceiros da Escola   

Anual   

   

Reestruturar o 

espaço físico da 

escola para 

melhoria no 

atendimento aos   

alunos   

 Promoção   de 

reformas   

Reorganização das 

salas de aula   

Direção, Professores,   

Supervisão e   

Coordenação  

Pedagógica.   

Anual   

  

Realizar  

  reuniões 

com pais.   

   

Promover 

encontros entre 

professores e  

equipe pedagógica    

assuntos  relativos 

vida escolar do 

aluno.   

Direção, Professores, 

Supervisão e   

Coordenadores, SOE, 

SEAA.   

Bimestral   

 

   

Realizar processo de 

 avaliação 

quando  ingresso do 

aluno    

   

Alunos novatos e 

transferidos:   

Proceder  a  

entrevista  de 

acolhimento  e 

avaliação da vida 

familiar do aluno.    

Direção, Supervisão, 

SOE   

Sempre   

Elaborar 

planejamento  

individual   de 

ensino.   

Definir os objetivos 

educacionais para 

cada aluno de 

acordo com sua 

especificidade de 

desenvolvimento.   

Professor,   

Coordenador,Supervisor   

   

Semestral   
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Participar   dos 

eventos de cunho 

pedagógico  

desenvolvido  no  

 CEE  nº   02  

   de   

Brasília.   

   

Participar com os 

alunos de festas 

comemorativas, 

passeios  e 

 hora cívica, 

observando os 

 objetivos 

educacionais para 

cada criança e sua 

faixa etária.   

Direção, Professores,   

Supervisão e   

Coordenação   

Pedagógica, SOE, 

SEAA   

De acordo com 

o calendário   

Realizar  

  reuniões   

com  a família   

Promover encontros 

entre a equipe 

pedagógica e as 

famílias para 

discussão  de 

assuntos 

 relativos  

ao aluno,  e  

demandas 

diversas,organizaçã o  

funcionamento   

Direção, Professores,   

Supervisão e   

Coordenação   

Pedagógica, SOE, 

SEAA   

Bimestral   

  

  escolar.        

Adaptar e integrar a 

proposta   

pedagógica   da   

SEEDF ao 

atendimento do  

aluno com  

necessidades 

educacionais 

especiais do CEE 2 

de Brasília.   

Reuniões   

Pedagógicas   

Grupos de estudos   

Palestras   

Planejamento   

Direção, Supervisão,   

Pedagógica   

Coordenadores,   

Professores, SOE,  

SEAA   

Anual   
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Atividades dirigidas,  

 segundo 

planejamento   

Individual     

 de ensino.   

 Sequenciar   o   

Projeto Pedagógico  

Individual de acordo 

com a especificidade 

do aluno   

   

Professores, Monitores 

Coordenadores,   

Supervisão Pedagógica    

Diariamente   

Proporcionar 

atividades 

 lúdicas em 

situação de  

recreação 

supervisionada.   

Estimular  do uso 

funcional   de 

brinquedos,  a 

manipulação  de 

materiais  

  diversos em  

sala, no pátio e no  

  parque,  

  que  

proporcione 

socialização, lazer e 

desenvolvimento de  

habilidades motoras.   

Professores, Monitores 

Coordenadores,   

Supervisão Pedagógica   

Diariamente   

   

Trabalhar o uso do 

banheiro e higiene 

pessoal.   

Treinos: higiene e 

vestuário uso  do 

vaso sanitário, 

higiene das 

mãos,despir-se e 

vestir-se a fim de 

realizá-las com 

independência.   

Professores, Monitores 

Coordenadores,   

Supervisão Pedagógica.   

   

Diariamente   

Independência   no     Conscientizar   da   Professores, Monitores   
Diariamente   

  

autocuidado 

com  à saúde 

bucal.   

importância da prática  da 

escovação dos dentes.   

Coordenadores,  

Supervisão  

Pedagógica   
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Promover  a  

independência 

na alimentação 

e a sensória 

percepção  

 olfativa  e  

gustativa   

Modificar   hábitos 

alimentares    

Estimular uso adequado de 

talheres.   

   

Supervisão  

Pedagógica   

Coordenadores    

Professores   

Diariamente   

Estimular 

interação social   

Valorizara   

efetividade   e   o 

reconhecimento do 

espaço do outro.   

Toda Escola   Sempre   

   

Realizar 

atividades  de 

cunho  cívico, 

cultural e social,  

como 

culminância do 

calendário de 

eventos.   

Apresentações  de 

professores e alunos.   

Participação  da  

comunidade escolar   

Direção, Supervisão   

Pedagógica,   

Coordenadores   

Professores, SOE   

De acordo com 

o calendário    

Expor trabalhos 

realizados pelos 

alunos   

  Divulgação   os   

trabalhos dos alunos   

Direção, Supervisão   

Pedagógica,   

Coordenadores   

Professores, SOE, 

SEAA.   

De acordo 

com 

agendamento 

escolar   

   

Desenvolver  

   no 

aluno  

  

 sua  

capacidade  

   de  

integração 

escolar e social.   

Em atividades de vida 

diária com participação 

em   

eventos e passeios   

Supervisão  

Pedagógica   

Coordenadores   

Professores  e  

Monitores   

Sempre   

Realizar  

reuniões  

encontros  de  

pais e mestres   

Informações sobre os 

processos de 

desenvolvimento do  

aluno   

Direção, 

Supervisão,  

SOE, SEAA   

Coordenadores, 

Professores,    

   

Semestral   
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Conscientizar  

a  todos   da  

importância   

do Caixa Escolar 

do  

CEE    02 de   

Brasília   

   

Divulgação 

prioridades 

aplicação 

recursos   

Divulgação 

balancetes   

das  

na 

dos   

dos   

   

Direção, Supervisão,   

coordenadores  

SOE,  

Professores.   

   

Semestral   

Encaminhar  

alunos  a partir 

de quatro anos  

  para  

atendimentos  

às  suas 

necessidades  

no Ensino 

Regular ou 

Especial   

   

O   aluno  

encaminhado 

Coordenação 

ensino 

especial/CRE, 

providenciará 

transferência, 

matrícula 

acompanhamento.  

será 

a  

de   

que 

sua   

e   

   

Direção, Supervisão,   

SOE, SEAA   

Coordenadores, 

Professores,   

Anual   

           Além das ações citadas na planilha acima, acrescenta-se ainda, que são 

necessárias ações de captação de recursos, conforme cronograma na tabela do item 

8.12, para complementar as verbas do PDAF e PDDE, e realizar atividades diversas de 

cunho pedagógico, a saber:  

• PDAF- Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, 

criado por decreto em 2007 pelo GDF para gerar autonomia financeira nas 

unidades de escolares. O PDAF virou lei em 2017.   

   

• Programa Dinheiro Direto nas Escolas, PDDE consiste na assistência 

financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial 

mantida por entidades sem fins lucrativos.   

   

• Caixa Escolar, em funcionamento desde 2006 - contribuição 

voluntária dos pais.  

  

• *          Realização de Eventos, festas do calendário escolar.      

• *          Bazar, vendas de produtos de doações da comunidade escolar.    
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

Por ser uma Escola de Ensino Especial, não basta apenas conhecer o diagnóstico 

do aluno. Muitas vezes se faz necessário o acompanhamento do professor nos 

atendimentos das áreas da saúde, parcerias que contribuam para a otimização das ações 

pedagógicas e organizacionais, dentre outras ações que precisam ser acompanhadas em 

sua aplicabilidade e efetividade.   

 Geralmente os professores avaliam somente o que observam dentro da 

sala de aula. As informações compartilhadas da família com o professor, com o 

psicólogo, com o fonoaudiólogo e com o fisioterapeuta, a medicação e a 

dosagem receitada pelo neurologista ou psiquiatra, fazem diferenças dentro da 

sala de aula. Os pais do aluno tendem a avaliar o que acontece com o seu filho 

na escola a partir de suas próprias conveniências ou experiências escolares. 

Sendo necessário motivar as famílias a participarem da elaboração da Proposta 

Pedagógica da escola.  

Por se tratar de uma educação com currículo funcional, é preciso 

estabelecer um diálogo permanente sobre a Proposta Pedagógica desenvolvida 

e a expectativa que se tem em relação à aprendizagem do aluno e andamento do 

que foi pactuado pela comunidade no momento da elaboração da proposta. 

Independente do interesse que os pais demonstrem em acompanhar o 

desenvolvimento do filho, eles precisam estar a par do que a escola faz, porque 

faz e como faz.   

E para tanto, é necessário rever estratégias, acompanhar o andamento das 

mudanças; reunir os envolvidos na elaboração das propostas; fazer avaliações 

coletivas dos pontos positivos e negativos e reforçar os princípios do projeto 

quando julgar necessário, considerando novas sugestões e soluções propostas 

pelos familiares e equipe pedagógica para manter as práticas de sucesso ou 

redirecionar as ações. Tais estratégias de avaliação da P.P. poderão ser realizadas 

a cada semestre, ou a qualquer tempo, devidamente acordado entre a 

comunidade escolar ou ainda, quando houver alguma demanda mais específica 

que requeira mudanças nos processos pedagógicos, administrativos e 

organizacionais.   
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IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA – ZOO ESPECIAL   

CRE: Plano Piloto   

Título da Oficina: ZOO ESPECIAL   

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema da Oficina: ZOO INTERATIVO   

Parcerias envolvidas na Execução da Oficina: ZOOLÓGICO, TRANSPORTE   

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: ALUNOS FREQUENTES E 

COM AUTORIZAÇÃO DOS PAIS.   

Número de Estudantes atendidos: Alunos regulamente matriculados no CEE 02 de 

BsB   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades da Oficina: SALAS DE  

AULA, ZOOLÓGICO, ÁREA VERDE, E TODOS OS ESPAÇOS DA ESCOLA.   

Período de Execução: Ano Letivo 2019   

Responsáveis pela Execução da Oficina:   

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA, PROFESSORES, PAIS E MONITORES.   

      

1.  APRESENTAÇÃO  A proposta do assunto “animais” tem 

uma importante presença em seu mundo cotidiano (desenhos 

animados, histórias, jogos, teatro) e além disso, possuem um 

importante caráter de identificação de suas vivências.   

   

   

2.PROBLEMATIZAÇÃO   

   

A oficina surge da necessidade de trabalhar e apresentar 

situações onde (envolvem) acontece a estimulação sensorial, 

cognitiva e emocional.   

   

   

3. JUSTIFICATIVA:   

   

Os alunos por meio dessa visita realizarão a observação 

das várias espécies que fazem parte da natureza. O tema da oficina 

irá despertar o interesse natural das crianças que em geral contam 

com várias informações relativas a ela.   

  

  

4. OBJETIVOS:   

   

OBJETIVO GERAL:     
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Vivenciar as características individuais dos animais e 

propiciar um ambiente que promova atividades que favoreçam 

diferentes estímulos no desenvolvimento global do aluno.   

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

   

- Observar  as  diferentes  espécies  e  suas 

características;   

- Possibilitar e estimular a linguagem oral e linguagem não verbal; 

- Desenvolver o raciocínio e a criatividade.   

   

5. METODOLOGIA:   

   

 Pesquisa de conhecimentos prévios sobre diferentes tipos 

de animais. Conversa informal com os alunos sobre o tema. 

Atividades que envolvam jogos, brincadeiras, pintura, recorte, 

colagem, músicas, dentro do tema proposto e imitações dos sons 

dos animais.   

   

6. FUNCIONAMENTO:   

   

 Iniciando de forma gradativa no ambiente escolar e no passeio 

ao zoológico com culminância no ambiente escolar.   

7. PÚBLICO ALVO:   

   

Estudantes do CEE 02 de Brasília.   

  

8. RECURSOS:   

   

Transporte escolar, músicas, histórias, vídeos, matéria l escolar e 

a comunidade escolar.   

9. AVALIAÇÃO:   

   

Observação durante o processo.   
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IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA - FESTIVAL DE NATAÇÃO   

CRE: Plano Piloto   

Título do Projeto: Festival de Natação – Pré-escola   

Unidade escolar proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema do Projeto: A definir de acordo com o cronograma escolar   

Etapa-Modalidade da Educação Básica atendida:   

Alunos DI   

             DMU   

             TGD   

Número de Estudantes atendidos:   

Alunos matriculados na Pré-escola do CEE02 DF   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Parque 

aquático do CEE02 BSB-DF   

Período de Execução: 2º semestre de 2018.   

Responsáveis pela execução do projeto:   

Equipe de Educação Física – Pré-escola do CEE02 – BSB-DF   

   

1. APRESENTAÇÃO:   

   

O “Festival de Natação do CEE02”, é voltado para atender aos alunos 

matriculados na Pré-escola, nos turnos matutino e vespertino.   

   

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO:   

   

Visa abordar a importância do lúdico como instrumento didático para o 

desenvolvimento das habilidades neuropsicomotoras do educando.   

   

   

3. JUSTIFICATIVA:   

   

A prática lúdica da natação, através de jogos e brincadeiras, 

favorece e estimula os aspectos afetivos, sociais e corporais da 

criança, em virtude da diversidade de experiências vivenciadas 

nesse ambiente.   

   

   

   

4. OBJETIVOS:   

   

OBJETIVO GERAL:    
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Experimentar novos modelos e práticas pedagógicas, estratégias, 

metodologias, conteúdos que sejam do interesse do aluno e 

promovam o desenvolvimento integral da criança.   

   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

   

- Promoção da saúde;   

- Socialização;   

- Melhoria da autoestima;   

- Vivências de êxito;   

- Estimulação das funções respiratórias, circulatórias e musculares.     

   

  
   

5. METODOLOGIA:    

   

Desenvolvimento de atividades recreativas, visando a socialização e 

vivência dos elementos da natação.   

   

   

6. FUNCIONAMENTO:   

   

O FESTIVAL DE NATAÇÃO será realizado em dia letivo, nos 

períodos matutino e vespertino com a participação da comunidade 

préescolar.   

   

    

7. PÚBLICO ALVO:   
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Alunos devidamente matriculados no CEE02, dos turnos matutino e 

vespertino.   

   

                                              RECURSOS:   

   

Materiais específicos utilizados em meio líquido e medalhas como 

premiação.   

                                                         AVALIAÇÃO:   

   

Considerando a avaliação como processual e contínua, a mesma se fará 

através da participação e desempenho dos alunos.   

     

IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA – OLÍMPIADAS ESPECIAIS   

CRE: Plano Piloto   

Título do Projeto: Olimpíadas Especiais do CEE 02 Data:   

Tema do Projeto: Copa do Mundo 2018   

Unidade escolar proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Parcerias envolvidas:   

Comunidade escolar e parceiros.   

Etapa-Modalidade da Educação Básica atendida:   

Alunos DI   

             DMU   

             TGD   

              Educação Precoce   

Número de Estudantes atendidos: Alunos matriculados 

no CEE02 DF   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto:   

Pátio, quadra poliesportiva, salão de educação física, PEC, espaço de lazer da 

agrofloresta.   

Período de Execução: 1º semestre de 2018.   

Responsáveis pela execução do projeto:   

Equipe de Educação Física – Pré-escola do CEE02 – BSB-DF   

   

1. APRESENTAÇÃO:   

   

As Olimpíadas Especiais do CEE02 são voltadas para atender aos alunos 

matriculados no CEE02 de Brasília.   

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO:   

   

Visando a importância do lúdico como instrumento didático para o 

desenvolvimento das habilidades neuropsicomotoras do educando.   
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3. JUSTIFICATIVA:   

   

A prática lúdica de habilidades motoras, através de jogos e brincadeiras 

recreativas, favorece e estimula os aspectos afetivos, psicossociais e motores do 

educando.   

   

4. OBJETIVOS:   

   

   

OBJETIVO GERAL:    

   

Desenvolver habilidades motoras através de atividades recreativas.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

-Socialização;   

-Promoção da saúde;   

- Melhoria da autoestima;   

- Vivências de êxito;   

- Estimulação das funções circulatórias, respiratórias e musculares.   

   

   

5. METODOLOGIA:   

   

Desenvolvimento de atividades lúdico recreativas, visando a socialização e 

integração do corpo discente.   

   

6. FUNCIONAMENTO:   

   

As Olimpíadas Especiais serão realizadas em dia letivo, nos períodos matutino 
e vespertino, com a participação da comunidade escolar do CEE02 de Brasília.   

   

7. PÚBLICO ALVO:   

   

Alunos devidamente matriculados no CEE02, dos turnos matutino e vespertino.   

   

8. RECURSOS:   

   

Materiais específicos utilizados nas aulas de educação física e medalhas como 

premiação.   

   

9. AVALIAÇÃO:   

   

Através da participação e desempenho dos alunos.   
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IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA – QUINTAS CULTURAIS   

CRE: Plano Piloto   

Título da Oficina: QUINTAS CULTURAIS   

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema da Oficina :ARTE E CULTURA    

Parcerias envolvidas na Execução da Oficina: BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO   

DF, GRUPOS DE TEATROS, PARQUES E ESPAÇOS CULTURAIS ,ARTISTAS 

DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BARASIL, 

CAIXA CULTURAL, PLANETÁRIO, CINEMAS,UNB .   

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: TODOS OS ALUNOS DA 

ESCOLA RESPEITANDO SUAS CARACTERÍSTICAS.   

Número de Estudantes atendidos: Alunos regulamente matriculados no CEE 02 de 

BsB   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades da  Oficina: ESCOLA CEE 

02 DE BRASÍLIA E ESPAÇOS CULTURAIS CITADOS.   

Período de Execução: Ano Letivo 2019 DE ACORDO COM OS TEMAS 

GERADORES   

Responsáveis pela Execução da Oficina:   

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA, PROFESSORES E COORDENADORES.   

      

1. APRESENTAÇÃO   

Proporcionar arte, cultura, educação, visando a interação com artistas locais, 

centros culturais e espaços artísticos sobre o olhar da inclusão social.   

   

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO   

   

Socialização do segmento escolar por meio da diversidade cultural.   

   

   

3. JUSTIFICATIVA:   

   

A oficina traz a perspectiva de inserir a arte em suas diversas nuances no 

cotidiano escolar e cultural, envolvendo os artistas locais e espaços culturais, 

baseado no currículo funcional.  

   

4. OBJETIVOS:   

   

OBJETIVO GERAL:     
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Oportunizar vivências culturais em conformidade com o currículo.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

   

Possibilitar o contato com as diversas modalidades artísticas para a ampliação 

dos conhecimentos dos estudantes;   

Desenvolver o potencial artístico;   

Ampliar o universo do conhecimento com as artes;  Propiciar 

o potencial criativo.   

   

   

5. METODOLOGIA:   

   

Buscar parcerias com artistas, centros culturais, cinema, parques e espaços 

culturais.   

   

6. FUNCIONAMENTO:   

   

Quinzenalmente, podendo ser mensalmente.   

   

7. PÚBLICO ALVO:   

   

Alunos, professores e coordenadores.   

   

8. RECURSOS:   

   

Recursos humanos, espaços culturais, alimentação, transporte, recursos 

tecnológicos e materiais didáticos.   

   

9. AVALIAÇÃO:   

   

Relatório durante a execução da oficina.   
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IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA – GASTRONOMIA ESPECIAL   

CRE: Plano Piloto   

Título da Oficina: OFICINA DE GASTRONOMIA   

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema da Oficina : GASTRONOMIA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL   

Parcerias envolvidas na Execução da Oficina: DOAÇÕES DE   

SUPERMERCADOS, COMUNIDADE ESCOLAR E PARCEIROS DA ESCOLA.   

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: TODOS OS ALUNOS DA 

ESCOLA RESPEITANDO SUAS CARACTERÍSTICAS.   

Número de Estudantes atendidos: Alunos regulamente matriculados no CEE 02 de 

BsB   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades da Oficina: SALA COM   

FOGÃO, BOTIJÃO, DE GÁS, GELADEIRA, FORNO DE MICROONDAS, 

FORNO ELÉTRICO E UTENSÍLIOS   

Período de Execução: Ano Letivo 2019 DE ACORDO COM OS TEMAS 

GERADORES   

Responsáveis pela Execução da Oficina:   

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA, PROFESSORES E COORDENADORES.   

      

1. APRESENTAÇÃO   

A oficina visa trabalhar com os alunos a preparação da alimentação de acordo 

com os temas geradores e logo após a degustação dos pratos prontos.   

   

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO   

   

Oferecer outras oportunidades para promoção do desenvolvimento psico 

cognitivo motor e social dos alunos.   

   

   

3 JUSTIFICATIVA:   

   

Extinção da sala de AVAS onde as atividades eram desenvolvidas.   

   

   

   

   

   

4 OBJETIVOS:   
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OBJETIVO GERAL:     

   

Desenvolver habilidades motoras, sociais, de linguagem, gustativas e  criativas 

nos estudantes.   

Regras de higiene e noções de matemática.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

   

Proporcionar o aprimoramento dos sentidos;   

Promover a socialização;   

Promover o conhecimento de novas receitas;   

Promover a criatividade na elaboração e na apresentação dos alimentos.   

   

   

5 METODOLOGIA:   

   

Apresentação das receitas com a identificação dos ingredientes, manipulação 

dos utensílios necessários para a execução da receita;   

   

Confecção das receitas pelos professores com o auxílio dos alunos e organização 

do prato para a degustação de todos da escola.   

;   
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6 FUNCIONAMENTO:   

   

Uma vez por mês.   

   

7 PÚBLICO ALVO:   

   

Alunos, professores, e comunidade escolar.   

   

   

8 RECURSOS:   

   

Fogão, geladeira, forno elétrico e de micro-ondas, liquidificador, batedeira, formas, 

vasilhas, bandeja, copos, pratos, talheres, guardanapos, alimentos e temperos   

   

9 AVALIAÇÃO:   

   

Relatório feito com a coordenação e professores a partir da observação de todo o 

processo, avaliando o ambiente onde foi feito, interação aluno com aluno e aluno 

com professor, materiais e sabores.   
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IDENTIFICAÇÃO DA OFICINA – BRINCANDO E APRENDENDO   

CRE: Plano Piloto   

Título do Projeto: BRINCANDO E APRENDENDO   

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema do Projeto: CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS   

Parcerias envolvidas na Execução do Projeto: PROFESSORES   

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: TODOS OS ALUNOS DA 

ESCOLA RESPEITANDO SUAS CARACTERÍSTICAS   

Número de Estudantes atendidos: Alunos regulamente matriculados no CEE 02 de 

BsB   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: PÁTIO DA   

ESCOLA E SALAS DE AULA   

Período de Execução: Ano Letivo 2019   

Responsáveis pela Execução do Projeto:   

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA, PROFESSORES, COORDENADORES E 

PARCEIROS.   

      

1  APRESENTAÇÃO   

O projeto visa trabalhar de uma forma lúdica, estimulando a criatividade, e o 

desenvolvimento do aluno na construção dos brinquedos pedagógicos, sua 

utilidade e funcionalidade.   

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO   

   

Buscar alternativas de construção dos brinquedos pedagógicos específicos que estimulem 

a aprendizagem.   

   

3 JUSTIFICATIVA:   

   

Buscar alternativas para suprir a dificuldade de encontrar materiais adaptados para os 

alunos com suas especificidades.   

   

4 OBJETIVOS:   

   

OBJETIVO GERAL:     

   

Ajudar no desenvolvimento psicossocial do aluno, priorizando suas habilidades motoras 

e físicas.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

   

Socialização;   
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Afetividade;   

Coordenação motora grossa e fina; Comunicação alternativa.   

   

5 METODOLOGIA:   

   

Construção de brinquedos pedagógicos/sucatas; Trabalhos em grupo.   

   

6 FUNCIONAMENTO:   

   

Uma vez por mês.   

   

7 PÚBLICO ALVO:   

   

Estudantes do CEE 02 de Brasília.   

   

8 RECURSOS:   

   

Sucatas, farinha, tintas, cola, tesoura, corante e papéis.   

   

   

   

9 AVALIAÇÃO:   

   

Observação durante o processo.   
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    PROJETOS    

     

EQUOTERAPIA   

   

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:   

 Centro de Ensino Especial 02 de Brasília(CEE 02 de Brasília), SGAS 612, Módulo “D”   

Diretora: Marli de Jesus Silva   

Vice-Diretor: José Maria de Sousa   

Supervisora Pedagógica: Carla de Almeida Cordeiro   

Titulo: Equoterapia   

Modalidade de Educação Básica  – Educação Especial   

Estudantes atendidos: Alunos matriculados no CEE 02 de Brasília, e alunos do Atendimento 

Complementar do mesmo.   

Parcerias: Escola de Equitação  Espaço Equestre e Universidade Paulista - Unip    

Tema do Projeto: Atendimento a alunos especiais em Equoterapia   

Período de Execução do Projeto: Todo ano letivo, nos turnos matutino e vespertino.   

Local da execução do projeto: Hípica de Brasília   

Responsáveis pela execução do Projeto:   

 Profº Jair Antônio de Carvalho , mat.: 34105-3 Fone: (61) 99978.0486   

Pprofª Xirujyjy Uataú Delgado mat.: 34100-2 Fone: (61) 98122.1443   

Contato CEE 02 de Brasília: (061) 3901.7608                                                    

Email.: cee2bsb@yahoo.com.br     e  cee2bsb@gmail.com    

  

 JUSTIFICATIVA:   
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 Os direitos humanos fundamentam–se na filosofia de que todos os indivíduos 

devem ter oportunidades para aprender e desenvolver suas potencialidades, e assim 

sentirem-se melhor como pessoa, além de poder se integrar na vida comunitária. Isto 

equivale dizer que oportunidades oferecidas para pessoas ditas “normais”, devam ser 

extensivas aos indivíduos com necessidades especiais. Esse fato não deixa de ser um 

desafio tanto a sociedade como as instituições diretamente ligadas a essas pessoas. Isto se 

explica pelo fato de que, as pessoas com necessidades especiais, muitas vezes não 

apresentem condições para usufruir integralmente as oportunidades concedidas aos demais 

membros da sociedade (seja pela restrição física, mental ou emocional). Desta forma é 

necessário empenhar esforços no sentido de viabilizar meios adaptados e especializados 

que lhes permitam usufruir adequadamente as oportunidades, sejam elas terapêuticas, 

educacionais, recreacionais ou de lazer. A Equoterapia, surge então como uma modalidade 

capaz de oferecer  a possibilidade de desenvolvimento global do individuo.   

   

 A atividade equestre, no sentido amplo, assim como, outras atividades físicas, não 

se restringem a pessoas com porte físico saudável, forte ou perfeito. Pessoas que não se 

encaixam plenamente nestes moldes também são capazes de praticar essa atividade (mesmo 

que inicialmente necessitem de um trabalho acompanhado – hipoterapia). Para isso é 

preciso algumas adaptações, de forma que não exija do praticante respostas padronizadas, 

mas que se respeite a individualidade de cada pessoa, buscando o aprimoramento de suas 

potencialidades, muitas vezes subestimadas e adormecidas.   

  
   

  

OBJETIVO GERAL:   

O trabalho em Equoterapia busca oferecer uma modalidade de atendimento altamente 

especializado, que acontece em ambiente análogo a natureza e que oferece a seu praticante 
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benefícios ocasionados por estímulos oportunizados pelo movimento tridimensional do 

cavalo, além da sensação de prazer e conforto emocional que acontece no contato com o 

animal.       

A abrangência de possibilidades educacionais e terapêuticas na Equoterapia é ampla. São 

beneficiadas pessoas com: dependências motoras causadas por lesões neuromotoras (lesões 

cerebrais, como paralisia cerebral, traumas encefálicos, sequelas de processos inflamatórios 

do SNC), distúrbios comportamentais (autismo, distúrbios sensoriais e outros).   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

   

 Melhora do equilíbrio e planejamento motor;   

 Ajuste tônico;   

 Força muscular;   

 Coordenação motora global e fina;   

 Alinhamento corporal/postura;   

 Aprimoramento das habilidades físicas (consciência corporal);   

 Melhora da socialização, afetividade e aumento da autoestima;   

 Melhora da capacidade de atenção e concentração;   

 Propiciar maior adaptação na área comportamental, objetivando a redução de 

estereotipias e melhor adaptação social;   

   

    

METODOLOGIA:   

   

O ingresso do aluno no Projeto de Equoterapia acontecerá após Avaliação Médica e 

Fisioterapêutica, além destes, participam do trabalho que é multidisciplinar, o Educador 

Físico e o Psicólogo.    

   

FASES DA EQUOTERAPIA:   

   

1 - Fase de ambientação:    
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É o momento onde é apresentado o espaço físico, bem como toda a equipe de 

trabalho. Ao praticante é mostrado as baias, explanando para este o que é e qual a função.    

Nas baias são apresentados objetos próprios do local e para que servem. 

Apresentam-se cochos (água e ração) ração e outras forragens (alimentos diversos), 

cama(serragem) material para limpeza das baias (pá, garfo, carrinho de mão). Pode-se 

trabalhar nesse momento, conceitos como: cor, tamanho(grande/pequeno), 

quantidade(muito/pouco), localização (em cima/embaixo, dentro/fora).   

Ainda nessa fase ambienta-se o praticante ao local de limpeza e encilhagem (esta 

fase é só de observação).   

Mostra-se o material de limpeza do cavalo (nomear a função).   

Pode-se se utilizar um tonel vazio com uma sela, para que o praticante vá se a 

costumando a sentar neste material.   

Por último pode-se aproveitar o local da ducha, pois a água normalmente causa 

interesse principalmente nas crianças.   

OBS.: De grande importância salientar que nesta fase começa a formação de vínculo afetivo 

entre o atendente e o praticante, sem o qual qualquer tipo de tentativa de trabalho torna-se 

infrutífera.   

   

2 - Fase de aproximação:    

É o momento de levar o praticante até o cavalo. “ É considerada a fase mais delicada 

de todo o processo. Alguns praticantes já tiveram contato anterior com este animal, mas o 

que acontece na maioria das vezes, é um temor da aproximação, pelo fato do animal ser 

não estar presente na sua vivência diária, o que lhe causa uma insegurança natural.   

A aproximação pode ser espontânea ou induzida.   

É espontânea quando o praticante toma por si só a iniciativa, ou demonstra querer 

essa aproximação.   

A indução já se faz de maneira mais delicada, dependendo muito das oportunidades 

que o praticante nos irá permitir. Deve-se se estar atento para os “sinais verdes” que surgem 

durante uma atividade ou até durante uma simples conversa.   

Tanto na aproximação espontânea como na induzida devemos seguir os seguintes 

passos:   

 Apresentar o cavalo;   

 Mostrar o seu habitat;   

 Incentivar o toque;   
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 Conduzir o animal pela guia (se houver condições)  Montar parado   Montar 

em movimento.   

   

3 - Fase de descoberta:    

   

Acontece quando o praticante descobre no cavalo um ser vivo, com todas as 

necessidades de trato, afetividade e sobrevivência. Descobre no cavalo um Amigo.   

É comum:   

 Tocar os olhos, narinas e boca;   

 Sentir pulsação;   

 Tocar e perceber o pelo suado (levar a boca);   

 Permanecer agachado sob o animal ou próximo a ele.   

   

 - Fase educativa:    

Nesse momento da sessão, é onde se dispões de maior possibilidade de introduzir 

educativamente, as questões relacionadas diretamente a equitação. Esta fase se dá 

preferencialmente em picadeiro cercado. Este momento subdivide-se em seis subfases:   

1. Limpeza do cavalo;   

2. Encilhagem;   

3. Condução;   

4. Montar;   

5. Volta de ambientação (ao passo);   

6. Exercícios educativos.   

Após o trabalho no picadeiro cercado, faz-se um exterior onde serão explorados os 

aclives e declives, flexão de tronco sob obstáculos naturais etc.   

   

OBS.: Nesta fase a andadura mais usual é ao passo, podendo-se utilizar também das outras 

andaduras, desde que seja observado atentamente a preparação do praticante para isso.   

   

4 - Fase de Separação:    

Qualquer que seja a progressão obtida no decorrer da sessão, o “momento de 

ruptura” entre o cavalo e o praticante necessita de uma atenção especial por parte do 

atendente, a fim de que ele seja sempre positivo.    

Deve-se optar por uma separação no mesmo local onde montou ou no local de ducha 

do animal.   



60   

   

O importante é deixar claro que “hoje” a sessão terminou, mas que no próximo dia 

marcado o cavalo e você estarão esperando.   

   

FUNCIONAMENTO:   

 As aulas acontecem na Escola de Equitação Espaço Equestre, de segunda a sexta 

feira, cumprindo o calendário escolar da Secretaria de Educação do DF(SEEDF);   

   

 As atividades são ministradas por Educador Físico, lotados no CEE 02 de Brasília;   

   

 Os alunos são atendidos individualmente uma vez por semana;   

 Alunos de até 10 anos após ingresso inicial no Projeto podem participar por um 

período máximo de dois anos, com possibilidade de retorno.    

   

 Alunos acima de 10 anos após ingresso inicial, podem permanecer no Projeto por 

período máximo de dois anos, sem retorno posterior.   

   

PÚBLICO ALVO:   

   

 Alunos com deficiência matriculados regularmente no CEE 02 de Brasília e alunos 

do Atendimento complementar desse Centro.   

   

PARECER TÉCNICO – PEDAGÓGICO –CRITÉRIOS AVALIATIVOS   

   

Público alvo   Alunos efetivamente matriculados no CEE 02 de Brasília, e 

alunos do Atendimento Complementar do mesmo.   

Local de realização   Escola de Equitação: Espaço Equestre   

Período de realização   Ano letivo em curso   

Motivação   para  realização  

 do projeto   

Melhoras das condições neuropsicomotoras dos alunos 

atendidos.   

 

Consonância com o Projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escola   

O projeto está em consonância com a missão da escola, 

previsto no PPP   
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Consonância com as reais 

necessidades da Unidade Escolar a 

qual se destina   

Os alunos do CEE 02 de Brasília, são o público alvo da 

Equoterapia, beneficiando-se amplamente dessa 

modalidade.   

Eixos transversais propostos pelo 

Currículo...   

   

 As   dimensões   formativas  

evidenciadas no projeto   

Organização temporal, Coordenação motora, Lateralidade, 

Força muscular, benefícios psicossociais (motivação que 

impulsiona o individuo pelo desejo e prazer), socialização e, 

melhora na autoestima e autocontrole.   

Clareza nos objetivos propostos no 

projeto   

A Equoterapia desenvolve-se em etapas relacionadas tanto à 

estrutura da sessão quanto ao tempo de tratamento.   

 Os   impactos   esperados   nas  O praticante se enquadra de acordo com suas capacidades   

aprendizagens dos estudantes   físicas e/ ou mentais a partir de uma anamnese feita 

inicialmente. Então é traçado um plano pedagógico 

individualizado, o qual será constantemente reavaliado.   

Viabilidade de operacionalização e 

execução do Projeto, tendo em vista 

as condições estruturais da Unidade 

Escolar   

Toda logística e estrutura física necessária (instalações e  

materiais) são oferecidas pela Sociedade Hípica de  Brasília.   

Três cavalos, exclusivos para equoterapia   

Picadeiro coberto   

Pista para prática da Equoterapia   

Rampa para montaria   

Estábulos amplos e arejados para os animais   

Área para armazenamento dos equipamentos   

Sala de avaliação   

Banheiros   

   

Possibilidade de execução do 

projeto, utilizando carga horária 

residual   

São necessário dois professores de Ed. Física, habilitados em 

equoterapia, cumprindo jornada de 20h/20h.   
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Possibilidade de execução do projeto 

por professor readaptado, 

respeitando as suas limitações 

laborais.   

Não é possível devido especificidade do trabalho.   

   

Avaliação e aprovação do 

Coordenador Intermediário, com 

base em visita em loco.   

   

Observações   O ambiente natural e a interação com o animal gera uma 

relação pedagógica prazerosa, que certamente resultará em 

motivação, desejo e autoconfiança; o que facilitará o 

processo pedagógico.    

   

BIBLIOGRAFIA   

 Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal(2002)   

   

 Artigos e Publicações de revistas e jornais da área.    

   

 Mylena Medeiros / Emilia Dias - Distúrbios da Aprendizagem(A Equoterapia na 

Otimização do Ambiente Terapêutico), ano 2003 – Livraria e Editora Revinter Ltda   

   

   

   

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PEDAGÓGICO   
  

RESPONSÁVEL   

 Eloísa Helena Tobias (Matrícula : 20.965-1)   

 1. Problematização   

Verifica-se a necessidade de apoiar o professor em sala de aula através de recursos 

pedagógicos  e  orientação na melhor utilização dos mesmos.   

1. Tema Gerador   

Este projeto visa proporcionar e facilitar o ensino/aprendizagem dos alunos com 

necessidades educativas especiais.   

2. Público-Alvo   
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Destina-se aos alunos e professores do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília.  

   

3. Justificativa   

   

  Através de recursos pedagógicos a criança vai estimulando a aprendizagem, a 

aquisição de conhecimentos, a criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação 

motora, bem como diversas habilidades importantes para o seu desenvolvimento. Explorar 

os brinquedos pedagógicos, jogos e livros; além de ser um direito de todas as crianças (ECA 

- artigo 16), é uma forma de expressão dos seus pensamentos e sentimentos, adquirindo 

novos conhecimentos.   

O importante no desenvolvimento desse projeto é que, através dele, o professor 

consegue facilitar a aprendizagem dos alunos, contribuindo de maneira lúdica e pedagógica 

para a construção do seu conhecimento.   

 Proporcionar as crianças momentos de convivência saudável, criativa e construtiva; 

pois através dos recursos pedagógicos, a criança atribui sentido ao seu mundo e se apropria 

de conhecimentos que a ajudarão a agir sobre o meio em que ela se encontra.   

   

4. Objetivo Geral   

Atender as necessidades do professor para enriquecer sua prática pedagógica em sala 

de aula.   

5. Objetivos Específicos   

 Promover atividades e situações de socialização;   

- Desenvolver a sensibilidade, o raciocínio lógico, a expressão corporal, a 

capacidade de concentração, a memória, a inteligência, o cuidado, o capricho e a 

criatividade;   

- Incentivar o trabalho em grupo;   

- Promover o hábito de brincar;   

- Adaptar recursos pedagógicos promovendo a integração do aluno no  contexto 

escolar;   

- Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações 

de interação;   

- Explorar e identificar as necessidades do aluno;   

- Estimular a comunicação oral;   

- Participar de diversas situações de convívio social.   

6. Conteúdos   

Os conteúdos a serem trabalhados envolvem os Parâmetros Curriculares da Educação  

Básica e planejamento individual de cada aluno de acordo com sua necessidade educacional 

(como por exemplo: Natureza e Sociedade, Artes,   Linguagem Oral e Escrita,  

Alfabetização, etc.).   
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7. Metodologia   

Auxílio aos professores no projeto de empréstimo de material pedagógico, 

orientando e incentivando na escolha de brinquedos, jogos, livros e demais materiais 

disponíveis para uso em sala de aula. O projeto atenderá o professor para empréstimo de 

materiais pedagógicos.   

O professor tem à sua disposição brinquedos, jogos, livros; e pode 

retirar até 5 unidades a cada 15 dias, podendo efetuar a devolução antes desse 

período, bem como a troca dos mesmos.   

O material para empréstimo é patrimônio da escola e cabe aos professores zelarem 

pelos mesmos.   

   

9. Cronograma   

  Atendimento durante o ano letivo para empréstimo de materiais durante a coordenação 

pedagógica do professor.   

  

10. Bibliografia/ Revisão Bibliográfica   

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação Lúdica: técnicas e jogos pedagógicos. 9. ed. São 

Paulo: Edições Loyola, 1974.   

________, Ministério da Educação. Recursos Pedagógicos Adaptados. Portal de Ajudas 

Técnicas. Brasília, 2006.    

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). LDB: Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional: Lei n.º 9.394, de 1996. Brasília: Subsecretaria de Edições 

Técnicas, 1997.   

________, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.   

LOPES, Maria da Glória. Jogos na educação: criar, fazer, jogar. 6. ed. São Paulo, Cortez, 

2005.   

     

                                                  Projeto:  

GERMINAR  
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(HORTA PEDAGÓGICA SUSPENSA)   

    

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:   

CRE: Plano Piloto   

Título do Projeto: Germinar – Horta Pedagógica Suspensa   

Unidade Escolar proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema do Projeto: Educação Ambiental   

Parcerias envolvidas na Execução do Projeto: EMATER, Madeireira Tozzeti, 

comunidade do CEE 02 de Brasília.   

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida:    

Estudantes do CEE 02 de Brasília, Educação Precoce, escolas da Rede Pública de   

Ensino, uma vez que o CEE 02 foi designado como Escola Polo, pela Coordenação   

Regional de Ensino do Plano Piloto e estudantes do Atendimento Complementar   

(estudantes da inclusão que recebem atendimento no Centro de Natação Adaptada)   

Número de Estudantes atendidos: Aproximadamente 330 alunos, sendo uma grade 

horária no matutino e outra no vespertino.   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: horta do Centro de 

Ensino Especial 02 de Brasília.   

Período de Execução: ano letivo.   

Responsáveis pela Execução do Projeto:    

Prof.: Georlando Alves Menezes -  Mat. 281433        

Prof.: Antônio Francisco da Silva Melo–Mat.028522                                                        

   

 1. APRESENTAÇÃO   



66   

   

 O Projeto Germinar vem sendo desenvolvido no Centro de Ensino Especial 02 de 

Brasília como atendimento interdisciplinar e atendimento complementar. É um 

estabelecimento de ensino especializado no atendimento educacional de estudantes com 

necessidades especiais, previsto na legislação pertinente (Constituição Federal 1988; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.392/96; Referenciais Curriculares Nacionais, 

1988).    

Esse projeto está implantado na escola há alguns anos, e a partir de 2014 o CEE 02 

foi designado como Escola Pólo do Projeto Horta pela Coordenação de Educação do Plano  

Piloto.    

O desenvolvimento e a continuidade do mesmo está sob a responsabilidade 

direta dos professores Antônio e Georlando, autores do Projeto.   

   

  
   

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA   

    

   

Existia na escola EASP uma Horta que era cultivada por um empregado da ONG 

com o objetivo de atender as necessidades básicas da cozinha, já que os alunos faziam três 

refeições por dia. Entretanto, no ano de 2005, foi criada a oficina de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável – EDS, momento em que os alunos passaram a interagir com 

a horta plantando flores entre os canteiros. Desta experiência surgiu, então, a oficina Horta 

Pedagógica, não só com objetivo de cultivo de hortaliças, mas com a proposta de plantio 

de um pomar variado melhorando com isso a alimentação dos alunos.    

As oficinas se desenvolveram, a partir de então, interdisciplinarmente: uma com 

atividades de cultivo e a outra com trabalhos de sensibilização e conscientização, 

principalmente no que diz respeito a uma alimentação saudável.    
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Entretanto, no ano de 2010, iniciou-se a construção da via L3 que destruiu a horta 

e o pomar forçando a equipe a novas formas de trabalho, posto que, o espaço tornou-se 

pequeno, com solo compactado, pedregoso e irregular, além de sombreado por duas 

grandes árvores frutíferas. Surgiu, então, a ideia do Projeto Germinar (Horta Pedagógica 

Suspensa) para resolver estas e outras dificuldades que já vinham se apresentando como, 

por exemplo, a resistência dos alunos em relação à postura de trabalho – agachados, e ao 

contato da terra com o uniforme.    

Depois de algumas tentativas de Horta Hidropônica, não frutíferas, partiu-se para 

alternativas de estruturas metálicas para suspender a horta pelo reaproveitamento de 

tambores de ferro de 200 litros utilizados para armazenar óleo lubrificante e shampoo 

automotivo que cortados ao meio seriam transformados em duas cubas. Inicialmente, para 

suspender as cubas, pensou-se na construção de cavaletes de metalon. A ideia foi descartada 

pelo alto custo, mas nasceu a sugestão de reaproveitamento do suporte das carteiras 

descartadas das escolas por um funcionário da Secretaria de Educação do DF.    

Assim surgiu o Projeto Germinar (Horta Pedagógica Suspensa), que hoje é 

desenvolvido no Centro de Ensino Especial 02 de Brasília.   

   

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO   

  

Em meio a grandes mudanças pelas quais nossa sociedade passa, a escola não pode 

ficar alheia e tão pouco abrir mão do seu papel como formadora de opiniões e 

transformadora de pessoas e da realidade que a cerca, assim a tarefa da escola vai muito 

além da transmissão de conhecimentos, faz-se necessário estimular e desenvolver novas 

habilidades em nossos estudantes, a fim de prepará-los para um exercício pleno de suas 

potencialidades, promovendo a sua autonomia munindo-o de ferramentas que o habilitem  

para o exercício de sua cidadania.   

O Projeto Germinar, com sua prática pedagógica focada na promoção da 

sustentabilidade, não poderia ser mais atual e adequado ao momento em que vivemos.   

O CEE 02 de Brasília localiza-se em região privilegiada desta cidade, o que facilita 

o acesso de estudantes oriundos de diversas regiões administrativas do DF e do Entorno.    

Busca-se através desse Projeto proporcionar a comunidade escolar, possibilidades 

de desenvolvimento através de ações interativas com o meio ambiente, reforçando assim 

seus valores individuais e coletivos, definindo-os como cidadãos, que fazem parte de uma 

comunidade.   

   

3. TEMA GERADOR   

   

O Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, tem como missão o desenvolvimento 

integral do aluno, enquanto ser biopsicossocial, e o Projeto Germinar apresenta prática 
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pedagógica pautada na diversidade, interdisciplinaridade, inclusão, desenvolvimento da 

cidadania e autonomia de nossos estudantes, o que só reforça a Proposta Pedagógica dessa 

Unidade de Ensino.   

Faz-se necessário e urgente o desenvolvimento de atitudes que visem a preservação 

do meio ambiente, e através desse rico projeto, esse tema tem sido amplamente discutido e 

vivenciado no CEE 02 de Brasília.   

   

4. PÚBLICO ALVO   

   

1. Estudantes do CEE 02 de Brasília: são atendidos semanalmente, pelos professores 

do Projeto Germinar, entrando como atendimento Interdisciplinar. Os professores 

possuem grade horária com aulas de 45min e todos participam das atividades ali 

realizadas;   

   

2. Estudantes da Educação Precoce: realizam junto com os professores do Projeto 

Germinar, plantio de mudas frutíferas, e acompanharão seu crescimento, bem como 

participarão dos cuidados necessários para o desenvolvimento da planta, que levará 

o nome da criança que a plantou.   

   

3. Professores e estudantes de escolas visitantes, uma  vez que o CEE 02 foi designado 

como Escola Pólo, pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto: através 

de calendário construído juntamente com a GEB,  determina-se a visita de duas 

escolas por mês, e cada escola poderá vir uma vez no turno matutino e outra no 

vespertino(permanecerão na UE durante seu turno de coordenação), nessa visita, 

recebem instrução teórica sobre o funcionamento da horta, participam de uma 

experiência prática e na sequência degustam produtos oriundos da horta.   

Obs.: Essas visitas foram muito bem avaliadas pelos professores que participaram 

no ano de 2014.   

4. Estudantes do Atendimento Complementar: Nos dias em que o estudante encontrase 

na escola para as aulas de natação, terá também atividades na horta.   

   

5. JUSTIFICATIVA   

   

Este projeto visa promover mudanças de valores, hábitos e de atitudes por meio da 

Educação Ambiental usando a sensibilização dos alunos e comunidade escolar.   

O Projeto Germinar, apresenta uma prática pedagógica voltada para a promoção  da  

sustentabilidade, a fim de preservarmos a nossa casa, ou seja o planeta Terra, que hoje 

habitamos. É proposta desse trabalho a construção de habilidades e valores num processo 

reflexivo e de interação com a comunidade, tendo como foco uma educação ambiental 

voltada para o ato de cuidar da vida em todas as fases e tipos.    
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O CEE 02 de Brasília possui um amplo espaço verde, onde conseguimos construir 

através de sobras de carteiras velhas, telhas de amianto e latões, canteiros de forma suspensa 

(vertical), o que facilita o acesso dos cadeirantes - acessibilidade   

   

6. OBJETIVOS   

   

6.1 OBJETIVO GERAL   

   

Promover a Educação para a Sustentabilidade e o desenvolvimento integral do aluno, 

desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, promovendo a sua autonomia e 

exercício de sua cidadania.   

 6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Melhorar a qualidade nutricional e alimentar na comunidade do CEE 02 de Brasília;   

   

• Desenvolver o projeto com os estudantes, professores e comunidade promovendo  

atividades da horta: adubar, regar, semear, plantar e colher;   

   

• Promover o contato direto com o meio ambiente e integração social dos estudantes;   

   

• Oferecer uma ferramenta alternativa para a educação ambiental, a sustentabilidade e 

a interdisciplinaridade;   

   

• Otimizar a ocupação dos espaços com a produção de alimentos saudáveis, visando 

proporcionar atividades educativas e reeducação alimentar para os estudantes do 

CEE 02;   

   

• Promover o empreendedorismo para o mercado de trabalho como forma de inclusão 

social dos alunos, de acordo com sua capacidade;   

   

• Estimular o respeito, a apreciação e convivência plena com o seu semelhante.    

   

7. CONTEÚDOS   

   

  Educação Ambiental, sustentabilidade e interdisciplinaridade;   

  Conteúdos envolvidos nos Parâmetros Curriculares da Educação Básica e 

planejamento individual de cada estudante de acordo com sua necessidade 

educacional – natureza e sociedade, artes, linguagem oral e escrita, 

sociabilização, conceitos básicos, atividades de vida autônoma;   
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  Conhecimentos de permacultura como utilização de cordão de contorno, isto 

é, uma cerca verde com finalidade de quebrar a força do vento e impedir a 

chegada de insetos e pragas que vem através da atmosfera;   

  Conhecimento de reciclagem, uso racional da água, e sustentabilidade, 

dentre outros.    

  

Os estudantes do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília e os estudantes de 

escolas visitantes, esses com visitas agendadas, recebem concomitantemente  a seguinte 

prática e orientação teórica:   

   

   

  

  

  

Como    Onde   Quando   

 

8 

  

    METODOLOGIA     
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-Utilização e conservação 

do solo;   

-Passo a passo para a 

preparação da horta;   

-Noções   de   adubação   

orgânica;   

- Preparação de mudas;   

-Conhecimento   dos  

períodos de cultivo das 

hortaliças desde o semeio 

até a colheita;   

 -Formas de utilização das 

ferramentas de trabalho.   

-  Espaço 

 externo destinado a 

Horta no Centro de Ensino 

Especial 02 de   

Brasília.   

- Ano letivo  

vigente: as atividades 

serão divididas de acordo 

com o bimestre letivo  

   e   proposta  

pedagógica da Unidade 

de Ensino.   

- O trabalho é  

desenvolvido diariamente 

e de forma contínua, de 

acordo com cada período 

de cultivo – adubar, 

semear, plantar, irrigar e 

colher.   

Quem   Com o quê   Aprendizagens que se 

pretende alcançar   

 Georlando Alves   

Menezes -  Professor        

Antônio Francisco da   

Silva Melo– Professor    

RECURSOS HUMANOS:   

-Professores Georlando 

Menezes e Antônio  

Francisco, autores e  

executores do Projeto;   

-Professores regentes da 

Unidade de Ensino;   

-Pessoas da comunidade  

que   espontaneamente 

desejem   auxiliar  

 nas demandas da 

horta.   

-apoio  técnico   da 

EMATER;   

   

RECURSOS  

MATERIAIS:   

-recursos financeiros do   

Promover a Educação 

para a Sustentabilidade e 

o desenvolvimento  

integral do   estudante,  

 desenvolvendo  suas  

 habilidades   e  

potencialidades,   

promovendo  a  sua 

autonomia e exercício de 

sua cidadania.   
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  Caixa Escolar da U.E;   

-doações da comunidade;   

-materiais como: 

ferramentas, terra, mudas, 

adubo, regadores, serviços 

de serralheria etc   

   

- Como temos a pretensão 

de crescer e fortalecer cada 

vez mais este Projeto, 

estamos em busca de 

parceiros e instituições, que 

possam nos dar suporte 

tanto de ordem material, 

quanto conhecimento 

teórico.   

  

   

9. CRONOGRAMA   

  

As atividades desenvolvidas no Projeto Germinar acontecem diariamente e de forma 

contínua, de acordo com as Estações do Ano e períodos de germinação das sementes: 

preparar a terra, adubar, semear, irrigar, transportar as mudas e colher. Vale ressaltar que 

cada hortaliça, legumes e árvores possuem tempos diferentes de germinação.   

Tais atividades são realizadas durante o ano letivo e também no período de recesso, pois 

os cuidados são contínuos.   

Durante o ano letivo as atividades são divididas nos turnos matutino e vespertino de 

acordo com a grade horária de atendimento.   

   

10. BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS   

   

 •  CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL – 2009   

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.   

• Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Brasília, 2015.   
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Incentivo à escolarização e à inclusão social de trabalhadores adultos e idosos como 

fortalecimento do bem-estar social e da educação ambiental na Horta Comunitária Girassol 

– São Sebastião/DF   

Educação de Jovens e Adultos (EJA)   

• Horta na escola: uma alternativa de melhoria na alimentação e qualidade 

de vida.   Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental   

Santa Maria, v. 19, n.1, jan-abr 2015, p. 248-253 Nogueira, W.C.L.   

• Fitoterápicos: uma abordagem farmacotécnica Toledo, 2003   

   

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   

   

   11.1   Acompanhamento do projeto:   

   

O acompanhamento será feito através da observação, reuniões periódicas, registros 

diários e através da própria safra e colheita   

Observa-se maior motivação dos estudantes e de toda comunidade escolar com a horta 

devido a otimização do trabalho e dos resultados obtidos;   

A avaliação dá-se de modo contínuo, e constante, trabalha-se nos moldes da Avaliação 

Formativa, prevista no Currículo em Movimento, da SEEDF, até mesmo por tratar-se de 

alunos especiais, salientando, que o foco são as potencialidades que o aluno apresenta, 

nunca as suas limitações, buscando sempre realizar práticas inclusivas.   

   11.2   Efeitos do projeto:   

  

A proposta pedagógica da Unidade de Ensino é baseada no Currículo Funcional, ou 

seja, o aprendizado na horta complementa a aprendizagem em sala de aula.  Os indicadores 

são baseados nas atividades de vida diária do estudante: cores, formas, sabores, 

quantidades, temperaturas, transformação dos alimentos e diversos conceitos pertinentes 

ao currículo   

    11.3  Avaliação:   

 A avaliação dá-se de modo contínuo, e constante, trabalha-se nos moldes da 

Avaliação Formativa, prevista no Currículo em Movimento, da SEEDF, até mesmo por 

tratar-se de alunos especiais, salientando, que o foco são as potencialidades que o aluno 

apresenta, nunca as suas limitações, buscando sempre realizar práticas inclusivas.   

• Observa-se aumento na produção e na qualidade das hortaliças em menor espaço;   

• Há otimização das atividades através do manuseio de ferramentas mais leves e em 

postura vertical;   
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• Observa-se melhoria na qualidade da alimentação oferecida aos estudantes;   

   

• Observa-se economia substancial de água e facilitação do processo de irrigação e de 

colheita;   

   

• Há redução da mão de obra pelo controle de ervas daninhas e pela maior durabilidade 

do trabalho nos canteiros;   

   

• Realiza-se controle natural de pragas e doenças através de plantas que exalam odores 

com capacidade de atrair e repelir insetos;   

   

• Encontra-se em processo a sustentabilidade da horta pela venda de produtos 

orgânicos;   

   

• Estimula-se o consumo de hortaliças orgânicas e outros produtos orgânicos;   

   

• Promove-se acessibilidade a alunos portadores de necessidades especiais, nos 

espaços da horta, com vistas a ampliação desses, através dos canteiros suspensos;   

   

• Promove-se uma melhor interação da comunidade escolar e local com a escola, 

favorecendo a inclusão e sociabilização de nossos estudantes;   

   

• Beneficia-se hoje cerca de 330 alunos, sendo uma grade horária no matutino e outra 

no vespertino, alunos da Educação Precoce (grupos) e alunos do atendimento 

complementar (grupos);   

   

• As hortaliças produzidas são 100% orgânicas tendo em vista a não utilização de 

produtos químicos em nenhuma etapa do processo;   

   

• São produzidos no Projeto Germinar (Horta Suspensa), os seguintes produtos: alface 

americana, lisa e crespa, espinafre, ,cebolinha, salsa, coentro, rúcula, couve, repolho, 

beterraba, pimentão, tomate comum, tomate cereja, milho, abóbora, abobrinha, 

jerimum, cenoura, agrião, chuchu, além de ervas medicinais como: erva-cidreira, 

boldo, hortelã, manjericão, capim-santo, mastruz entre outros (atualmente em fase 

de plantio).   

   

• Vale salientar que só foram constatados efeitos positivos com a implantação do 

Projeto Germinar.    

 Uma vez designada Escola Pólo do Projeto Horta, além dos encontros agendados e 

já citados no item Público Alvo, o CEE 02 de Brasília, por meio dos  professores 
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responsáveis pelo Projeto Germinar, realizou Oficina de Horta e Gastronomia,  no I Forum 

dos Eixos Transversais, realizado em setembro/2014, promovido por esta Regional, 

recebendo excelente pontuação na avaliação realizada junto aos professores participantes do 

evento, o que só colabora com a sua importância e necessidade de mantê-la ativa.   

   

  

  

   

PROJETO:   

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NO CENTRO DE  

ENSINO ESPECIAL   

Responsável pelo projeto: Aline Bueno Ossani Ribeiro   Matrícula: 

200.435 - 6   

   

   

1. PROBLEMATIZAÇÃO   

   

Devido as necessidades especiais de nossos alunos e a grande dificuldade de 

comunicação deles, verifica-se a necessidade de meios efetivos de comunicação e 

interação com o ambiente a sua volta.   

   

2. TEMA GERADOR   

   

Este projeto visa estabelecer um meio de comunicação efetiva e funcional para a 

criança em seu ambiente escolar, em sua casa e no seu ambiente social.   

   

3. PÚBLICO-ALVO   

   

Este projeto destina-se aos alunos do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília.   

   

4. JUSTIFICATIVA   
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 Uma criança com necessidades educacionais especiais apresenta um quadro complexo 

específico e bastante individualizado resultante de alterações nas funções motoras e/ou 

cognitivas, que limita de modo variado as atividades, interações e comunicação dessa 

criança.   

 Esse comprometimento afeta a criança em vários domínios, levando-a a apresentar 

dificuldades na compreensão do mundo que a rodeia, limitando o acesso à informação e 

ao convívio social.   

 A interação das dificuldades e necessidades da criança com necessidades educacionais 

especiais representa um grande desafio em termos educativos, sendo assim é da máxima 

importância que o profissional de educação tenha meios adequados de estabelecer uma 

forma de comunicação com esta criança.   

 Sendo assim a Comunicação Alternativa e viria a ampliar a forma de comunicação entre 

o professor e o aluno, bem como entre seus familiares e profissionais envolvidos neste 

processo.   

 A Comunicação Alternativa e Aumentativa é utilizada para definir outras formas de 

comunicação como o uso de gestos, língua de sinais, expressões faciais, o uso de pranchas 

de alfabeto ou símbolos pictográficos, até o uso de sistemas sofisticados de computador 

com voz sintetizada. ( Glennen, 1997).   

 Ela será um recurso pedagógico de grande importância na aquisição de conteúdos, e na 

comunicação entre a criança e o mundo externo; porque cada criança apresenta 

necessidades diferenciadas de acordo com as suas capacidades e características pessoais, 

exigindo assim atitudes diferenciadas por parte da escola.   

A idéia desse projeto é mais que entusiasmo, é a consciência da necessidade de se 

trabalhar meios de comunicação eficazes entre os alunos com necessidades educacionais 

especiais e a sociedade, dando mais um passo rumo a melhor qualidade de vida e a 

possibilidade de inclusão.   

 Acreditando ser o professor, o principal agente na mediação e construção de 

conhecimento, proponho a aplicação deste projeto junto aos professores do Centro de 

Ensino Especial 02 de Brasília.   

   

5. OBJETIVO GERAL   

   

 Este projeto tem por finalidade orientar o professor a utilizar a Comunicação Alternativa 

em sala de aula, de acordo com as necessidades de cada aluno.   

   

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

   

- Sensibilizar o professor da importância do uso da Comunicação Alternativa com seu aluno;   
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- Trabalhar juntamente com o professor possibilidades de comunicação para cada turma e/ou 

aluno;   

- Avaliar a necessidade e o potencial individual de cada criança na Comunicação Alternativa;   

- Orientar o professor a estabelecer uma rotina diária em sala de aula para uso da 

Comunicação Alternativa;   

- Estabelecer rotinas pedagógicas para melhor aproveitamento do tempo e recursos 

disponíveis;   

- Planejar atividades com o professor para implementação do Projeto de   

Comunicação Alternativa na sala de aula;   

- Produzir materiais para uso na sala de aula pelos alunos;   

- Promover o uso funcional da Comunicação Alternativa pelo aluno;   

- Integrar o aluno no contexto escolar através do uso da Comunicação Alternativa e dos 

recursos pedagógicos adaptados.   

   

7. CONTEÚDOS   

   

Este projeto baseia-se na Tecnologia Assistiva que compreende todo arsenal de 

recursos e serviços que contribuem para ampliar ou proporcionar habilidades funcionais 

de pessoas com deficiência.   

 Os conteúdos abordados serão de acordo com o planejamento individual do professor, 

como a rotina do aluno, conceitos básicos e aspectos da vida diária do aluno (comer, 

beber, uso do banheiro, uso dos ambientes da escola, objetos da sala de aula, etc).   

   

8. METODOLOGIA   

  

    Este projeto será feito através de atendimentos individuais para cada professor. A 

pessoa responsável por este projeto cabe orientar, avaliar e planejar atividades de acordo 

com as necessidades de cada criança, e repassá-las ao professor que as utilizará em sala de 

aula.  Essas atividades serão feitas através de técnicas, símbolos e recursos amplamente 

utilizados na Comunicação Alternativa e com recursos pedagógicos adaptados.                                             

 9. CRONOGRAMA   

   

- Reuniões semanais para atendimento individual do professor em horário de coordenação;   

- Visitas às turmas para acompanhamento do uso do material elaborado;   
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- Avaliação em sala de aula das necessidades de cada aluno para o uso da Comunicação 

Alternativa;   

- Reunião geral prevista para o início de cada ano letivo para apresentação do projeto ao corpo 

docente da escola;   

- Reuniões sistemáticas, com periodicidade a ser definida pelos segmentos envolvidos, para 

ajustes e avaliações.   

       10. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 Recursos para Comunicação Alternativa   

Ministério da Educação – Portal de Ajudas Técnicas – Brasília - 2006   

 Recursos Pedagógicos Adaptados    

Ministério da Educação – Portal de Ajudas Técnicas – Brasília – 2006   

Atendimento Educacional Especializado (2007) Deficiência Física    

Carolina R. Schirmer   

Nadia Browning   

Rita de Cássia Reckziegel Bersch   

Rosângela Machado   

Comunicação Alternativa – favorecendo o desenvolvimento da comunicação 

alternativa em crianças e jovens com necessidades educacionais especiais ( 2003)   

Leila Regina D’ Oliveira de Paula Nunes – organizadora   

Rio de Janeiro: Dunya Editora   

Guia dos Símbolos de Comunicação Pictórica – The Picture Communicatiosn Symbols 

Guide ( PCS) ( 1998)   

R.M.Johnson   

Porto Alegre: Clik – Recursos Tecnológicos para Educação, Comunicação e Facilitação 

www.clik.com.br   

Sistemas de Sinais e Ajudas Técnicas para Comunicação Alternativa Escrita (2003)   

Carme Basil Almirrall   

Emili Soro-Camats   

Carme Rosll Bulto   



79   

   

Livraria Editora Santos   

Introdução a Comunicação Aumentativa e Alternativa (2000)   

Stephen von Tetzchner   

Harald Martinser   

10 – Coleção Educação Especial   

Porto Editora   

   

 11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   

   

- A avaliação será feita através da consecução dos objetivos propostos de forma processual e 

contínua, buscando identificar os possíveis ajustes necessários, quanto à adaptação do aluno 

e adaptação do professor ao projeto;   

- Verificar a funcionalidade do uso dos símbolos na comunicação social do aluno;   

- Avaliar e conhecer as habilidades do aluno;   

- Conhecer a rotina do aluno;   

- Identificar como a criança participa e interage nas atividades;   

- Acompanhar na prática de sala de aula o uso dos símbolos e recursos pedagógicos pelo 

professor;   

- Conversar com o professor para execução e elaboração das metas a serem alcançadas;  - 

 Participar das reuniões de pais para total interação e integração do aluno.   

   

   

PROJETO:   

MUSICALIZAÇÃO   

   

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   

CRE: Plano Piloto   

Título do Projeto: MUSICALIZAÇÃO   

Unidade Escolar Proponente: Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

Tema do Projeto: Currículo e Linguagem Musical   

Parcerias  envolvidas na Execução do Projeto: Atividade  Interdisciplinar    
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Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Educação 

Infantil, Educação Especial   

Número de Estudantes atendidos: Alunos regulamente matriculados no CEE 02 de 

BsB   

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Salas de aula, pátio, 

horta, parques, salão de jogos da escola.   

Período de Execução: Ano Letivo  2019   

Responsáveis pela Execução do Projeto: Equipe 

gestora da Escola    

   

2. PROBLEMATIZAÇÃO   

Compreende-se que a música é uma ferramenta necessária e que contribui 

diretamente para a aprendizagem, facilitando e motivando o alunado para que os mesmos 

possam aliviar suas tensões emocionais, superando suas dificuldades motoras e 

comunicativas favorecendo a concentração, diminuindo a agressividade e acalmando-se.   

Em análise ao dia-a-dia dos alunos, verifica-se que algumas crianças se mostram 

pouco envolvidas com a aprendizagem e que por outro lado envolvam-se com atividades 

lúdicas, brincadeiras, jogos, danças, tudo ao som de músicas.   

   

3. PÚBLICO ALVO   

O projeto será aplicado para os estudantes do Centro de Ensino Especial 02 de 

Brasília, nos dois turnos cada um em seu turno.   

Estudantes do CEE 02 de Brasília: serão atendidos semanalmente, pelos 

professores do Projeto Musicalização, entretanto como atendimento interdisciplinar. Os 

professores possuem grade horária com aulas de 45min e todos participam das atividades 

ali realizadas.   

   

4. JUSTIFICATIVA   

A música é uma fonte prazerosa do ato de aprender e ensinar transformando 

positivamente tanto o dia a dia do professor, quanto dos alunos. Trabalhada de forma 

adequada a musicalização desenvolve a mente, equilibra as emoções, proporcionando a 

autoestima, facilitando além da aprendizagem, a socialização destes. A utilização da 

música na sala de aula ajuda o educando na aprendizagem, pois cria um ambiente 

adequado que facilita a concentração, a memorização, a imaginação, a inspiração e 

criatividade.   

A música para ensinar é um dos melhores métodos de aprendizagem. Aprender 

com este recurso tão enriquecedor é muito apropriado, pois estimula a função cognitiva, 

o corpo, a emoção e a audição. Diante disso, pode-se dizer que a música utilizada como 
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recurso pedagógico é um instrumento eficaz para o processo de ensino-aprendizagem pois 

se tratar de um gênero motivador e integrador, objetivando ter aulas desafiadoras e 

interessantes sem perder o significado.   

   

5. OBJETIVO   

5.1 OBJETIVO GERAL   

Encontramos neste projeto a chance de obtermos melhores rendimentos, uma 

melhor socialização entre os alunos, favorecendo o desenvolvimento da integração, 

participação, responsabilidade, criatividade e convivência, onde estes possam crescer na 

capacidade de adquirir e criar conhecimento através de um ambiente democrático e 

igualitário.   

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

. Aprofundar nos conteúdos trabalhados em sala de aula, nas áreas de linguagem oral 

e escrita, Natureza e Sociedade e ainda, Matemática e Artes.   

. Introduzir o tema ”Educação para a Saúde”, a fim de que alcance seus   

familiares, com vistas a prevenção no uso de drogas lícitas ou ilícitas;   

. Contribuir para resgatar nosso patrimônio cultural, utilizando canções folclóricas e 

populares nas aulas;   

. Estimular o canto, a fala ou outro tipo de linguagem;   

. Proporcionar ao educando um ambiente onde terá maior liberdade para criar;   

. Estimular maior ligação afetiva entre alunos e seus familiares, e entre alunos e seus 

pares;   

. Proporcionar maior momento de prazer junto a seus colegas;   

. Ensinar modelos de interação musical fornecendo um novo e maior repertório para 

os alunos cantarem e brincarem entre si e com seus familiares;   

. Dar oportunidade à criança de ter contato com outras pessoas numa atmosfera 

expressiva e agradável;   

. Ensiná-los a respeitar regras e conhecer limites;   

. Desenvolver a musicalidade, sensibilidade, percepção auditiva, visual, psicomotora 

e senso-rítmico;   

 Desenvolver o senso crítico;   

. Estimular a atenção e concentração;   

. Desenvolver e aperfeiçoar a coordenação motora e tato fino;   
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. Desenvolver a orientação espaço-temporal;   

. Estimular a expressão faial e corporal;   

. Contribuir para o desenvolvimento do ritmo (movimento);   

. Enriquecer a personalidade;   

. Conhecer diferentes tipos de instrumentos;   

    . Elaborar diferentes tipos de instrumentos musicais com sucatas;   

. Explorar jogos e brincadeiras musicais para o desenvolvimento da memória  

intelectual, auditiva e visual;   

. Enriquecer as aulas com temas geradores.   

 6 . METODOLOGIA   

 Nas oficinas de musicalização os conteúdos serão desenvolvidos em forma de 

brincadeiras e jogos, acompanhando os temas geradores e cronograma de atividades a serem 

desenvolvidos pela escola.   

Os objetivos serão alcançados, por intermédio das aulas práticas e lúdicas em sala 

de aula, ou pátio da escola com duração de 45 minutos cada aula, podendo ocorrer até 

duas vezes por semana, dependendo da demanda da escola e clientela.   

Os professores regentes serão responsáveis por promover a integração das 

atividades desenvolvidas em sala de aula com as aulas de musicalização e promover a 

sociabilização entre os alunos participantes.   

                                                   8 .   PÚBLICO ALVO   

 O projeto será aplicado para os alunos do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, nos dois 

turnos cada um em seu turno.   

                                                    9 .   CRONOGRAMA   

 As atividades desenvolvidas no Projeto Musicalização acontecem diariamente e de 

forma contínua.   

Durante o ano letivo as atividades serão divididas nos turnos matutino e vespertino 

de acordo com a grade horária de atendimento com apresentações de conteúdo curricular 

vinculado aos temas geradores dos projetos da escola, com utilização e confecção de 

recursos musicais, com duração de 45 minutos(uma hora aula) por oficina.   

   

10 .   BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS   
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- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998)   

- Currículo e Movimento da Educação Básica (2013)   

- Música e Movimento – Josette S. M. Feres   

-Coleção Criança Feliz – Editora Criança Feliz LTDA   

-Jogando com os Sons e Brincando com a Música – Vânia Ranucci Annunziato   

-Aprendendo e Brincando com a Música – Chizuko Yugi   

-Educação Musical – Bases Psicológicas e ação preventiva – Vera Pessagno Bréscia   

   

11.   ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   

   

O projeto de oficinas de musicalização será acompanhado pela supervisão e 

coordenação pedagógica e coordenações, por meio de relatórios individuais dos alunos e 

diário de classe da professora regente.   

A presença e participação dos alunos, professores e comunidade durante a 

execução do projeto servirá também para verificação dos efeitos do projeto na escola e 

sob o público-alvo.   

As avaliações feitas bimestralmente, servirão para verificação dos pontos 

negativos ou positivos do projeto, alterações necessárias e dos resultados obtidos nos 

alunos.   
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Projeto:   

                               LABORATÓRIO DE   

INFORMÁTICA EDUCATIVO   

E INCLUSIVO 

LIEDIN   

    
   

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:   

 Laboratório de Informática Educativo e Inclusivo – LIEDIN   

Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, SGAS 612, Módulo “D”   

Diretora: Marli de Jesus Silva   

Vice-Diretor: José Maria de Sousa   

Supervisora Pedagógica: Carla de Almeida Cordeiro   

Modalidade de Educação Básica – Educação Especial   

Serão atendidos todos os alunos do CEE 02 que estiverem em condições de frequentar o 

ambiente do Laboratório de Informática e de usar as máquinas (computadores), 

obedecendo o limite de no máximo 3 alunos por vez para cada professor.   

As atividades serão desenvolvidas no laboratório de informática que já existe na escola e 

com os computadores disponíveis atualmente.   

Responsáveis pela execução do projeto: Cleriton Jibson Corado e  Sidnei Alves de Oliveira 

Período de execução do projeto: Todo ano letivo, nos turnos matutino e vespertino.  

Contato: (61) 3901-7608/ 99815-7700 e-mail: cleriton.corado@edu.se.df.gov.br    

APRESENTAÇÃO:   

O presente projeto é fruto da aprendizagem dos atuais professores que atendem no 

Laboratório de Informática do CEE 02 de Brasília, tanto em cursos específicos e nas reuniões 

coordenadas pelo CRTE (Centro de Referência em Tecnologia Educacional) da CRE PP/C, 
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quanto nas experiências vivenciadas no âmbito do Laboratório de Informática no 

atendimento aos alunos do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília e visa uma atualização 

e adequação às normas atuais da  Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

buscando garantir o atendimento a esses alunos, considerando suas potencialidades e 

limitações.    

O LIEDIN, como o próprio nome diz, é um laboratório de informática e, também, 

de possibilidades educativas oportunizado pelo ambiente multimídia, para o professor 

que, nesse espaço, poderá desenvolver pesquisas e projetos e, o mais interessante, 

colocálos em prática junto aos seus alunos que poderão manipular, ouvir, ver e criar, por 

meio desses recursos, uma nova óptica em educação.   

Pautado nas experiências acima citadas e tendo em vista o crescimento e 

desenvolvimento do educando nas áreas cognitivas, motora e social, além de democratizar 

os recursos tecnológicos, no caso o computador e os recursos multimídia tão em voga e 

essencial em nossa sociedade, esse projeto/laboratório se apresenta, então, como 

ferramenta de construção pedagógica para os docentes e discentes do Centro de Ensino 

Especial 02 de Brasília.   

   

PROBLEMATIZAÇÃO      

 Esse projeto visa ampliar as possibilidades de interação, integração, comunicação e 

desenvolvimento de habilidades, e pretende-se promover a sociabilidade e interação, num 

ambiente tecnológico que venha a somar com os recursos humanos e físicos dessa unidade 

de ensino,  ampliando o fazer educativo e possibilitando a integração dos conteúdos 

trabalhados em sala de aula com outras formas de aquisição da aprendizagem, contemplando 

assim, as perspectivas de integração dos conteúdos, em consonância  com  os 

pressupostos teórico-metodológicos do Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal.   

Metodologia: construtivismo e sócio-construtivismo.   

Este projeto está incluso no Projeto Político Pedagógico desta Unidade Escolar   

Período de execução do projeto: Todo ano letivo, nos turnos matutino e vespertino.   

                                                                                 

JUSTIFICATIVA:   

 Ter um ambiente onde o professor possa trabalhar a cognição, a oralidade, a audição, 

a coordenação motora e a sociabilidade dos alunos com necessidades educativas especiais, 

de uma só vez ou de forma alternada, é o que propicia o Laboratório de Informática 

Educativa e Inclusiva do Centro de Ensino Especial 02 de Brasília, integrando, assim, de 

forma sistemática os conteúdos curriculares.   

 Por estar localizado numa área privilegiada de Brasília-DF, onde se recebe alunos 

oriundo de diversas regiões administrativas do Distrito Federal e do Entorno, o CEE 02 de 

Brasília faz-se valer da necessidade de estar bem equipado e apto a acompanhar as diversas 

mudanças e benfeitorias promovidas pelo avanço tecnológico de nossa sociedade. 

Salientamos, então, que o que está em voga nesse projeto é crescimento qualitativo do 
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atendimento educativo desta unidade de ensino da rede pública do Distrito Federal, 

abarcando assim a comunidade escolar com uma nova possibilidade de desenvolvimento por 

meio de ações e reflexões interativas.   

 O contato direto com essa nova ferramenta, o computador, como recurso multimídia, 

oportuniza possibilidades “sonhadas” pelo corpo docente de criar em sociabilidade e 

interação, num ambiente tecnológico que vem a somar com os recursos humanos e físicos 

dessa unidade de ensino. Para tanto o LIEDIN busca abraçar os outros tantos projetos 

pedagógicos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos, como uma ferramenta que 

amplia e fortifica o fazer educativo, criando assim uma teia colaborativa no CEE 02 de 

Brasília.   

   

OBJETIVOS:   

OBJETIVO GERAL:   

O Laboratório de Informática Educativo e Inclusivo – LIEDIN-  do Centro de Ensino   

Especial 02 de Brasília tem como objetivo geral utilizar e explorar o computador 

como recurso pedagógico, auxiliando, por meio de recursos tecnológicos, na 

aquisição/interação dos conteúdos trabalhados na sala de aula comum e evidenciando o 

potencial e a construção do conhecimento dos alunos com deficiências dessa unidade de 

ensino e, também, quiçá aqueles já inclusos noutras unidades de ensino, mas que tenham 

ligação com o mesmo. Promover a capacitação e o aperfeiçoamento dos profissionais desta 

unidade de ensino, na área de informática educativa, bem como fazer pesquisas de 

ensinoaprendizagem e elaboração de conteúdos e materiais pedagógicos.   

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

• Propiciar contato com a tecnologia;   

• Utilizar dos meios de multimídia para promover o desenvolvimento cognitivo e sócio 

afetivo;   

• Utilizar o computador como ferramenta auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem, atendendo os interesses e necessidades de cada projeto e/ou aluno;   

• Oportunizar aos alunos a construção de conhecimentos utilizando a descoberta e os 

erros;   

• Estimular a busca de alternativas e soluções para a resolução de problemas;   

• Utilizar diversos programas e recursos de informática, que possuam caráter 

educativo, como uma nova possibilidade de comunicação e interação;   

• Favorecer a criatividade e o senso crítico;   

• Possibilitar a estimulação da percepção visual, auditiva e tátil;   

• Oferecer momentos de desafio e investigação;   

• Sensibilizar a comunidade escolar sobre das novas tecnologias no processo 

ensinoaprendizagem.   

• Acompanhar o desenvolvimento dos alunos nas atividades propostas.   

• Propiciar à equipe técnica e docente do CEE 02 de Brasília suporte para a 

complementação e precisão de diagnósticos, anomalias e potencialidades 

neuropsicológicas e pedagógicas pela internet;   
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• Facilitar o intercâmbio de experiências com outras equipes escolares pela internet.   

   

   

METODOLOGIA:   

• Construtivismo e sócio-construtivismo;   

• O atendimento aos alunos acontecerá no laboratório de informática existente na 

escola durante todo o ano letivo, nos turnos matutino e vespertino;   

• Adaptação da sala do LIEDIN de acordo com as características de cada educando;   

• Exploração do ambiente multimídia por todos os alunos e pessoas (autorizadas) que 

frequentam o LIEDIN;   

• Utilização de vídeos e programas educativos já instalados nas máquinas já existentes 

no laboratório de informática da escola.   

• Utilização de recursos como dramatização e material concreto, quando se fizer 

necessário;   

• Suporte técnico e pedagógico aos professores regentes e alunos;   

• O atendimento será executado por ao menos um professor por turno, que deverá 

atender a no máximo três alunos por hora/aula independentemente do número   

de alunos constantes na formação original da turma;   

• Auxiliar na elaboração de atividades propostos por professores regentes;   

• Observação e adequação de atividades para cada aluno de acordo com a maturação 

cognitiva;   

• Integrar o conteúdo abordado em sala de aula de forma lúdica e diversificada por 

meio do computador e das ferramentas tecnológicas disponíveis;   

• Análise, execução e avaliação periódica do atendimento aos educandos atendidos no 

LIEDIN;   

• Proporcionar aos educandos novos saberes que o auxiliarão na utilização do 

computador e demais recursos tecnológicos, inserindo-os na era digital.   

Atividades baseadas na construção do conhecimento e no estímulo da criatividade.   

 FUNCIONAMENTO:   

 O LIEDIN funcionará no laboratório de informática existente na escola em jornada 

ampliada, com horários a adaptar-se ao melhor funcionamento do mesmo e, principalmente, 

ao atendimento dos alunos;   

• As atividades junto aos computadores estarão diretamente ligadas às atividades 

propostas em sala de aula;   

• O horário de aula do LIEDIN será de acordo com a necessidade de hora aula de cada 

projeto e de acordo com as características apresentadas por cada aluno, mas 

previamente avaliada. O horário padrão será de quarenta e cinco minutos;   

• O atendimento de cada turma de projeto poderá ter no máximo três (03) alunos.    

• Cada aluno será atendido em dia e horário previamente estabelecido  em decisão 

conjunta entre o professor do laboratório de informática, o professor coordenador de 

área e o (a) supervisor (a) pedagógico (a) da escola.   
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PÚBLICO ALVO:   

 Alunos com deficiência matriculados regularmente no CEE 02 de Brasília;   

   

MODULAÇÃO:   

 Um profissional para cada dois computadores (preferencialmente aqueles com qualificação 

para atuar na área de informática);   

• Máximo de três alunos para cada professor por hora/aula.   

• Um coordenador de área.   

   

RECURSOS: (Já existentes)   

 Onze computadores Intel Pentiun 4,2 gb de memória Ram.  Dez carteiras adaptadas às 

especificações de nossos educandos;   

 •  Um ar-condicionado.   

   

   

RECURSOS (MODELO IDEAL)   

   

• Um servidor (controlador de rede);   

• Um PC servidor (Intel core 5, 8 gb RAM, HD 500 gb, RW-DVD, Wireless);   

• Dez PC`s multimídias (Intel core 5, 8 gb RAM, HD 500 gb, RW-DVD,  Wireless);   

• Uma impressora multifuncional;   

• Dez carteiras e cadeiras adaptadas às especificações de nossos educandos;   

• Dois armários (para guardar materiais pedagógicos e tecnológicos);   

• Um ar-condionado;   

• Internet banda larga, 30 mega de velocidade.   

   

AVALIAÇÃO   

 Os educandos serão avaliados de forma processual e contínua através da observação do 

professor e por meio de relatórios das atividades desenvolvidas no laboratório;   

• O professor do laboratório de informática deverá participar bimestralmente dos 

Conselhos de Classe, ocasião em que dará e receberá feedback dos professores 

regentes quanto ao atendimento e desenvolvimento pedagógico dos alunos 

atendidos;    

   

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO:   

Professor Sidnei Alves de Oliveira   
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Professor Clériton Jibson Corado   

Contato: (61) 3901-7608/ 99815-7700 / 992200324 e-mail:  

cleriton.corado@edu.se.df.gov.br  

                                              PROJETO  

“APRENDER COM PRAZER”  

    

ANEXO I   

   

   

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO   

GRE:   

   

Título do Projeto:   

   

Tema do Projeto:   

   

Unidade Escolar Proponente:   

   

Parcerias Envolvidas na Execução 
do Projeto:   

   

Etapa/Modalidade da Educação 
Básica Atendida:   

   

Número de Estudantes Atendidos:   

   

Espaços Utilizados para 
Desenvolver o projeto:   

   

Período de Execução:   

   

Responsáveis pela Execução do 
Projeto:   

   

Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto   

   

Aprender com Prazer   

   

Projeto Complementar de Suporte  à  Aprendizagem   

   

Centro de Ensino Especial 02 de Brasília   

   

Professores SE/DF   

Professores  Voluntários   

   

Séries iniciais da Educação Básica do Ensino Regular   

   

   

Duas turmas de acordo com a Modulação   

   

Salas de Aulas   

   

   

Durante o Ano Letivo   

   

Diretora, Marli de Jesus  e    

Orientadora Educacional, Graça Rezende.   

   

   

1-APRESENTAÇÃO.   

   

 Para educar é necessário amar, ouvir, respeitar e acolher as diferenças.    

Aqui nesta Escola, Centro de Ensino Especial  02 de Brasília, todos os alunos são 

Portadores de Deficiências Especiais.    
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As  matrículas  são dependentes de  Laudo   Médico, com  número significativo 

do CID  que classifica as modalidades de ensino e   delibera  os    atendimentos 

individualizados,  específicos e diferenciados.    

Temos três  tipos de Matrículas:   

   

1- Educação Precoce: Matrícula para crianças a partir de 15 dias de nascimento para 

atendimentos especializados.   

2- Currículo Funcional: Matrícula para alunos   Portadores de Necessidades 

Especiais ou Transtorno, que não podem e nem se adaptam  em inclusões    do 

ensino regular devido a gravidade ou o  comprometimento severo das doenças ou 

das  deficiências.   

3- Ensino Complementar: Matrícula para alunos estudantes das escolas públicas do 

ensino regular, Portadores de Necessidades Especiais que fazem aula de Educação 

Física  na  piscina adaptada.      

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas – ONU, existem três 

categorias na educação especial:   

Dependentes, dependem totalmente de serviços para sua sobrevivência, 

necessitando  de cuidados clínicos e  de  acompanhamento  24 horas.    

Treináveis, Frequentam escolas especiais. Quando diagnosticados nos primeiros 

anos de vida adquirem hábitos rotineiros e algumas  independências de vida. Se defendem  

de perigos, aprendem hábitos  de higiene. Necessitam  somente de ajuda e supervisão.    

Educáveis, Frequentam classes especiais, possuem vocabulário suficiente para a 

vida diária. Conseguem habilidades de adaptação pessoal e social. Geralmente atingem 

na fase adulta uma idade de desenvolvimento mental entre sete e doze anos.   

   

2-TÍTULO DO PROJETO   

 “Aprender com Prazer”   

   

3-PROBLEMATIZAÇÃO   

Há vários anos trabalhando nesta   Escola, vimos, ouvimos e observamos fatos 

inesquecíveis de sucessos, sorrisos e alegrias.   
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Na mesma proporção do outro lado vimos, ouvimos e observamos   o contrário:  o 

insucesso, a tristeza, a   dor e as  lágrimas das famílias que reclamam de não possuírem   

habilidades técnicas para ensinar os filhos.   

A situação econômica aparece como uma das principais dificuldades. Famílias 

pobres não podem   pagar por esses atendimentos.   

 Fazer a “tarefa de casa” ou mesmo estudar com os filhos, acaba sendo um suplício 

para essas famílias que se sentem desamparadas.  Pois alunos com transtornos específicos 

de aprendizagem acabam ficando sem atendimentos.   

Isto coloca em desvantagem ou exclui os alunos com grandes dificuldades de 

aprendizagem que necessitam suporte escolar, incapacitando e distanciando ainda mais 

esses alunos com relação a outros estudantes tidos como normais.     

   

4-TEMA GERADOR   

O tema gerador foi escolhido de acordo com a os objetivos da política de educação 

inclusiva, com articulações  e propostas colaborativas de toda equipe pedagógica: direção,  

supervisão, orientação  educacional, professores   e  coordenadores.    

As diretrizes para a efetivação das escolas inclusivas educacionais brasileiras publicou   

em 2008 o Decreto nº 6.571.     

E em 2011 o Decreto 7.611 com normas que estruturaram oficialmente o Apoio 

Especializado à Aprendizagem para o ensino especial e ordena:   

Art. 2o A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado 

a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.   

§ 1º Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão denominados 

atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, 

prestado das seguintes formas:   

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos 

estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou   

II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação.   
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§ 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica 

da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação 

dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas públicoalvo da educação 

especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.   

5-PÚBLICO ALVO   

Alunos matriculados em séries iniciais do ensino regular com idade 6 à 13 anos e 11 

meses.   

 Alunos com necessidades educacionais especiais, ou com transtornos funcionais 

específicos da aprendizagem.  

                                           6-JUSTIFICATIVA   

A Escola é a oportunidade para todos. Exige coragem e audácia de quem comanda.   

Políticas Públicas ordena a todos nós, profissionais da educação uma visão mais 

ampla no entendimento de igualdade.   

 Sem suporte à aprendizagem o aluno sozinho não alcança o rendimento escolar 

necessário na escola.   

 O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 

4/2009, estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, definindo que:    

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não 

sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, em centro de atendimento 

educacional especializado de instituição especializada da rede pública ou de instituição 

especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas  com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito 

Federal ou dos municípios.   

   Foi assim com essa preocupação que os atuais Diretores e a equipe pedagógica do CEE 

02 de Brasília resolveram buscar junto a comunidade escolar meios para proporcionar a 

esses  alunos   condições de aprendizagem,  como o  objetivo e a esperança  de  transformar 

a Escola  em um espaço mais humanitário, alegre e  com aproveitamentos pedagógicos 

mais eficientes.    
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                                               7-OBJETIVO GERAL   

 Assegurar  estratégias pedagógicas complementar de aprendizagens cognitivas, 

motoras, emocional e social,   para alunos da educação especial das escolas 

públicas, propiciando condições de liberdade, na garantia de produzirem 

significados e conhecimentos,  dentro do quadro de recursos intelectuais que lhe 

são  disponíveis, para que possam   em igualdade de condições com as demais 

pessoas  progredirem  na vida.   

   

8-OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Produzir significados de conhecimentos, fazendo-o pensar,   

• Realizar ações em pensamento, de tomar consciência de que são capazes de 

usar a inteligência de que dispõem.   

• Auxiliar os alunos nas tarefas Escolares.   

• Prover o aluno condições de maior participação e aprendizagem no ensino 

regular .   

• Estimular o aluno a usar de autonomia e independência na Escola e fora dela.    

• Realizar ações em pensamento, de tomar consciência de que são capazes de 

usar a inteligência de que dispõem.   

• Vivenciar situações de sucesso.   

   

   

9-CONTEÚDOS   

No suporte educacional de aprendizagem não existe um conteúdo específico. Os 

conteúdos são dependentes das necessidades e dificuldades do aluno, da série que cursa e 

dos     questionamentos de elementos que envolvem a compreensão global da disciplina.    

   

10-METODOLOGIA   

A competência de quem ensina faz a diferença no processo de realização do 

conhecimento. A escola está preparada com tecnologias de aprendizagem e organizada 

institucionalmente para receber no contra turno esses alunos com dificuldades especificas 

de aprendizagem.    
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A didática tem princípios que podem ser interpretados como pedagógico, , 

educacional, educativo e  instrutivo que são comuns para  qualquer disciplina e para  

qualquer aluno.    

No entanto a didática especifica define a metodologia da aprendizagem. Analisa 

o aluno como um todo; a vivencia escolar, a idade, o contexto social, a capacidade de 

interpretação e a complexidade do ensino de cada disciplina.    

Ou seja, a metodologia do “Suporte à  Aprendizagem” dependerá da identificação de 

cada   aluno e da disciplina a ser ensinada.         

 O professor do AEE deve conhecer seu aluno realizando uma avaliação inicial 

cuidadosa por meio de diversos contexto, observando o aluno, analisando histórico 

escolar, verificando laudos e relatórios, conversando com familiares e professores, etc.             

A premissa do atendimento educacional especializado é a colaboração e a articulação com 

toda equipe. É fundamental que os professores trabalhem em conjunto, pois o aluno é um 

ser único e indivisível.   

Para tanto a Escola prevê:   

Dois professores de Atividades,  em  regime de 40 horas.   

Formar duas turmas de Ensino Complementar, matutino/vespertino, para atender  

alunos Portadores de Necessidades Especiais ou Transtornos, com baixo rendimento 

escolar,  matriculados nas escolas públicas  do ensino regular.   

           O cronograma  dos atendimentos  serão definidos com os professores.   

As aulas terão duração de  45 minutos,em pequenos grupos, de acordo com a seleção 

ou  necessidades educacionais específicas.   

As turmas poderão ser ampliadas de acordo com a demanda.   

O projeto aceitará a colaboração de professores voluntários.   

As matrículas, a seleção dos alunos, laudos e documentação, a enturmação e o 

acompanhamento pedagógico ficará a cargo do Serviço de Orientação Educacional e da     

Supervisão Pedagógica.   

   

11-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

O Atendimento Educacional Especializado está previsto no Projeto Político 

Pedagógico desta Escola. É um recurso de aprendizagem enriquecedor no 
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desenvolvimento de qualquer aluno e extremamente necessário para alunos com baixo 

rendimento escolar, deficiências ou com transtornos.   

Os Fundamentos Teórico-Pedagógicos está garantido na legislação educacional 

desde a promulgação da Constituição Federal em 1988.     

Entre os documentos normativos destacamos:    

1- O documento orientador da Política Nacional da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008);    

2- A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial;    

3- A Nota Técnica nº 11, de 7 de maio de 2010, que apresenta orientações para a 

institucionalização na escola da oferta do AEE em Sala de Recursos Multifuncionais;    

   

4-O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Educação 

Especial e o Atendimento Educacional Especializado.    

O Governo Federal também recomendou um conjunto de programas e projetos com 

diretrizes com  ações que possibilitam a acessibilidade da Educação Especial:   

1- Programa Nacional de Formação Continuada;    

2- Formação de professor para o Atendimento Educacional Especializado  

(via EAD);   

3- Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade;    

4- Programa Implantação da SRM; 5-  Programa Escola Acessível.   

O suporte complementar de aprendizagem  pretendido por esta Escola, dá-se ênfase 

à estimulação de todos os contextos educacionais com a  função de  identificar, elaborar e 

organizar os recursos pedagógicos  de acessibilidade para ultrapassar barreiras, considerando 

as necessidades específicas e formação de autonomia do aluno.    

Este atendimento privilegia o desenvolvimento dos alunos e a superação dos 

limites intelectuais, motores ou sensoriais. Visa especialmente, o acesso ao conhecimento, 

permitindo ao sujeito sair de uma posição passiva e automatizada diante da aprendizagem 

para o acesso e apropriação ativa do próprio saber.    
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12-AVALIAÇÃO   

O projeto será avaliado durante todo ano letivo. Tem como meta fazer as reuniões 

devolutivas com resultados e trocas de opiniões com as famílias e com a equipe 

pedagógica.    

As dificuldades suscetíveis durante a aprendizagem serão identificadas e 

corrigidas   rapidamente através de informações fornecidas pelo professor sobre o 

desenvolvimento do aluno, permitindo assim, ajustes do processo de aprendizagem.   

 Os pontos positivos serão mantidos e ampliados e os pontos deficitários serão 

reavaliados novamente, O projeto é flexível podendo haver modificações de acordo com 

a necessidade dos envolvidos.   

   

13-REFERÊNCIAS   

- Referências Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008.    

- Decreto nº 6.751, de 17 de março de 2008. Dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado,   

- Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 04, de 13 de julho 

de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.    

- Manual de Orientação do Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais  

Ministério da Educação, Educação Especial/SEESP. 2010   

Se não morre aquele que 

escreve um livro ou planta 

uma árvore, com mais razão 

não morre o educador, que 

semeia vida e escreve na 

alma.   

Jean Piaget   


