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“É preciso amor 

Pra poder pulsar 

É preciso paz pra poder sorrir 

È preciso a 

Chuva para florir. 

 

                                                                                               Cada um de nós compõe a sua história 

                                                                                         Cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz...” 

 

(Renato Teixeira). 
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“... 2019, tempo de mudanças exige professores participativos, inteligentes, sensíveis, éticos, 

capazes de viverem em harmonia e em rede para uma comunicação fluente, ágil e ampla, assumindo 

uma postura democrática, buscando soluções para resolver problemas existentes no dia a dia da 

nossa escola. ” 

Autor desconhecido. 

          

 

 

 

 

 

 

“Juntos pelo mesmo ideal de educar” 

Brasília, 2019 
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Apresento aqui o Plano Pedagógico do Centro de Ensino Especial 01, fundamentado nas 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação e Metas propostas pelo governo do Distrito Federal com o 

objetivo de oportunizar aos professores e demais segmentos uma melhor organização de suas 

atividades, com vistas ao bom desempenho e sucesso do aluno no processo ensino-aprendizagem. 
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1 - APRESENTAÇÃO 

Pensando na Proposta Pedagógica, destacamos este documento como essência do trabalho 

escolar e fruto de um processo global em permanente construção, bem como a organização do 

trabalho realizado trazendo singularidades de cada espaço, planejamento e caminhos possíveis 

acerca do trabalho desenvolvido, baseando-se em seus próprios alunos. A elaboração da PP planeja 

um futuro diferente do que é vivido, cujas reflexões previstas serão afirmadas ou questionadas, 

avaliadas e então ganham vida no espaço escolar. 

 

Para conceituar a Proposta Pedagógica, utilizamos os conceitos de Marques 2010, onde 

afirma que esse documento busca um rumo, uma direção, com compromissos definidos 

coletivamente, vivenciados a todos os momentos por todos os envolvidos, trazendo o pedagógico 

junto, por tratar do compromisso sociopolítico com a formação cidadã dos alunos que estão na 

escola e também da dimensão pedagógica assumida na efetivação da intencionalidade da escola de 

formar cidadãos participativos, críticos e criativos. 

 

O momento de construção permite uma vivência da democracia, se efetivamente acontecer 

com a participação de todos, superando relações de conflitos, superioridade, competitividades, 

possibilitando interações diferentes das que acontecem na rotina da escola. Ressaltamos que não 

pode se tratar de um documento criado fora do âmbito escolar, algo inventado. Afirmamos 

novamente a participação de todos, profissionais da escola, alunos, famílias e comunidade, que 

deverão pactuar de uma mesma vontade, a fim de realizar mudanças na realidade escolar para a 

melhoria da educação dos alunos. Buscamos no bojo da pesquisa sobre os documentos legais que 

garantem esse aspecto de inclusão nas escolas regulares de ensino. 

 

A PP não é instrumento finalizado; ela deve ser examinada e reavaliada ao longo do ano 

letivo sucessivamente à medida da necessidade, para pautar ações que promovam a reelaborarão, 

pois entendemos que a sociedade se encontra em constante transformação e à escola cabe garantir 

com propriedade a qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes. Este documento contém 

a história da escola, seus aspectos e objetivos. Estão expostos os pressupostos teóricos e 

estratégias/planejamentos para implementação das propostas, todas ajustadas nos diversos Planos de 

Ação e nos diferentes campos de atuação da unidade escolar. Vale lembrar que ao longo do 

histórico de atendimento das crianças com deficiência múltiplas e intelectual, transtorno do espectro 

autista e altas habilidades/superdotação, são encontradas muitas dificuldades e também avanços 

conforme apresentaremos a seguir: 
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Coordenação Regional de Ensino do Guará 

Nome da Instituição Educacional: Centro de Ensino Especial 01 do Guará 

Endereço: QE 20 Área Especial A Guará I 

CEP: 71015-017 – email: cee01.guara@edu.se.df.gov.br 

Data da inauguração: 30 de setembro 1992 

Localização: Zona Urbana 

CRE: Guará 

Telefones: 3901- 3709  

Turnos de funcionamento: Matutino e Vespertino – total de alunos - 342 

Nível de Ensino ofertado: Educação Especial 

Modalidade – Ensino Especial: Deficiência Intelectual (DI); Transtorno do Espectro Autista 

(TEA); Deficiência múltipla (DMU); Educação Física Especial; Programas Especiais; Programas de 

Atendimento Interdisciplinar; Oficinas Pedagógicas; Atendimento Complementar ao aluno da 

Inclusão e o Programa de Educação Precoce. 

 

2 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CEE 01 DO GUARÁ 

 

Diretora: Sandra da Costa Rodrigues 

Vice-Diretora: Gicileide Ferreira de Oliveira (Leide) 

Supervisora Pedagógica: Rita de Cássia A. Pordeus 

Supervisor Administrativo: Jadson dos Santos Braga 

Chefe de Secretaria: Leila Rodarte Franco Monteiro 

Apoio de Direção: Zilmar Marques Dourado Amorim 

Agente de Portaria: Ilda Rodrigues Lopes e Anelci Cardoso Dias. 

Organização Pedagógica - Coordenação Pedagógica: Cyntia Cavalcanti, Maria Dorany B. da S. 

Pinto e Fernando A. A. Lima.  

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: Carla Cátia Pereira de Souza e Marta Ires 

Pereira de Souza 

Orientadora Educacional: Nelcy Correia Guimarães 

Organização Escolar:  Conselho Escolar - Associação de Pais e Mestres - Caixa Escolar - Amigo 

da Escola - Voluntariado da Escola e Parceiro da Escola. 
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                                                       QUADRO FUNCIONAL 

 

Professores Especializados em Educação 

Especial 
98  Agente de Portaria (Vigia)  05 

Orientador Educacional 01 Merendeiros 02 

Apoio técnico 01 Monitores 02 

Auxiliares de Conservação e Limpeza 11 Educador social Voluntário 25 

Agente de Portaria 02 Professor Readaptado 04 

 

 3- HISTÓRICO 

A educação especial é uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades da Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à dignidade 

humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos 

que possam apresentar no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de 

aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente.  Prevê a formulação de políticas públicas 

educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação 

do processo educacional 

Diferenciar o ensino é, pois, executar uma Gestão Flexível do Currículo em que as 

adequações curriculares e os currículos alternativos ou funcionais sejam previstos. As adequações 

curriculares, conforme Parâmetros Curriculares Nacionais podem ser compreendidas como: 

“...estratégias e critérios de situação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação 

educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo 

de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola” 

(MEC/SEESP/SEB, 1998, p.15) 

O Centro de Ensino Especial 01 do Guará consiste em uma unidade pública de oferta de 

ensino especial segundo uma perspectiva mais ampla, acompanhando uma tendência nacional que 

evita conceber a educação especial como um subsistema a parte reforçando o seu caráter interativo 

na Educação Global que ultrapassa a simples concepção de atendimento especializado, conforme 

prevê a proposta pedagógica da própria Secretaria de Estado de Educação do DF. 

A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade e capacita-o 

a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma a promover o seu desenvolvimento numa 
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perspectiva de continuidade articulada entre Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos e a Educação Especial. 

A educação especial é a modalidade de educação escolar ofertada na Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal para estudantes com deficiência múltipla e intelectual, transtorno do espectro 

autista (TEA) e altas habilidades/superdotação, de acordo com recomendação da legislação em 

vigor. 

Neste sentido, o Centro de Ensino Especial constitui uma das possibilidades de atendimento 

em educação Especial previstos em legislação – Resolução CNE/CEB Nº 02/2001 do MEC e 

Resolução CEDF Nº 01/ 2009. 

A SEEDF tem reafirmado o compromisso com a ampliação do atendimento educacional 

especializado a esses alunos, assegurando, assim, a igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola, previstos na LDB, tendo atendimento pautado em condições que preveem a 

presença de profissionais qualificados adotando o currículo da /educação básica com adequações 

significativas e Curriculum funcional. 

O Centro de Ensino Especial 01 do Guará, foi criado pelo ATO DE TRANSFORMAÇÃO 

CONFORME PORTARIA Nº 82, DE 30/09/1992, ONDE A ESCOLA CLASSE 04 DO GUARÁ 

PASSA A DENOMINAR-SE DE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL DO GUARÁ. Em seguida, 

houve o  ATO DE MUDANAÇA DE  DENOMINAÇÃO DA ESCOLA  POR MEIO DO DODF, 

PORTARIA Nº 129 DE 18/07/2000 – DODF 137, DE 19/07/2000, ONDE O CENTRO DE 

ENSINO ESPECIAL DO GUARÁ, PASSA A CHAMAR-SE CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 

01 DO GUARÁ, sendo inaugurado em 1992 onde passa a ofertar atendimento especializado aos 

alunos com necessidades educativas especiais provenientes da comunidade do Guará e entorno. 

Desde sua criação, uma trajetória de conquistas dos docentes e de toda a comunidade escolar 

trabalham numa perspectiva de uma educação inclusiva e valorização do aluno especial. 

A atual equipe gestora foi eleita em um processo democrático, com a participação de toda a 

comunidade local, para exercer uma Gestão que tem como princípio a gestão democrática, no 

intuito de envolver todos os segmentos interessados na construção de propostas coletivas de 

educação que incluem o planejamento, a tomada de decisões e a avaliação dos resultados 

alcançados como etapas que solidificam a busca por uma educação de qualidade. 

O CEE 01 Guará está vinculado pedagogicamente e administrativamente à Coordenação 

Regional de Ensino do Guará e subordina-se diretamente às orientações da Subsecretaria de 

Educação Básica através da Diretoria de Ensino Especial – DIEE e demais unidades integrantes da 
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estrutura da SEEDF, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. 

O CEE 01 Guará atende às comunidades das Regiões Administrativas do Guará, Vila 

Estrutural, Colônia Agrícola Vicente Pires, Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante, 

Candangolândia, Colônia Agrícola Samambaia, Park Way, Águas Claras e de outras Regiões 

Administrativas quando os pais solicitam a matrícula por motivos diversos. 

Numa abordagem inclusivista, o atendimento no CEE 01 do Guará oferece o atendimento 

educacional especializado para estudantes com deficiência múltipla, intelectual e Transtorno do 

Espectro Autista aos alunos matriculados na própria instituição e oportuniza ainda o atendimento 

complementar aos alunos inseridos nas escolas comuns, propiciando-lhes suportes especiais que 

propiciem seu desenvolvimento global, autônomo e profissional, de acordo com suas limitações e a 

especificidade de cada um. 

Além de oferecer programas especiais aos alunos, funciona como espaço de conhecimentos, 

de promoção de experiências e interação social, com a participação dos docentes, auxiliares de 

educação, do Conselho Escolar, da equipe de direção e da comunidade escolar da região onde se 

situa. 

Conforme o documento de Estratégia de Matrícula para a Rede Pública de ensino do DF – 

2019, somente serão matriculados nos Centros de Ensino Especial estudantes a partir de 4 anos, em 

casos extraordinários, após criterioso estudo de caso realizado com a Equipe de Apoio e, em casos 

mais graves com a Diretoria de Educação Especial (DIEE), bem como o Programa de Educação 

Precoce de 0 (zero) a 3 anos e 11 meses. 

Aos estudantes acima de 21 anos, oriundos da comunidade ou matriculados no CEE 01, 

serão ofertados atendimentos alternados podendo ser alterado no ano de 2019.  

Os atendimentos aos estudantes do Programa de Educação Precoce serão oferecidos 

mediante encaminhamento médico (diagnóstico clínico e ou hipótese diagnóstica), exceto, os casos 

de estudantes com indicadores de precocidade/Altas Habilidades. 

 Mesmo possuindo um espaço físico restrito para a sua demanda, procuramos 

otimizar as salas de aula, para oferecer atendimento aos alunos que buscam o 

atendimento especializado e se enquadram nas especificidades descritas no 

documento de estratégia de matrícula, observando é claro, a capacidade física das 

salas de aula.  
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 As turmas estão distribuídas por modalidade de atendimento, observando as etapas 

de faixa-etária e especificidades, conforme documento estratégia de matrícula para 

o ano 2019, e são agrupadas em salas de acordo com a modalidade e/ou perfil dos 

alunos. 

No ano letivo de 2019 o Centro de Ensino Especial do Guará conta com 14 (catorze) salas 

de aula onde são oferecidas: 

 Atendimento Educacional Especializado aos estudantes com:  

 Deficiência Intelectual 

 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 Deficiência Múltipla  

 Programas Especiais 

 Educação Precoce 

 Atendimento complementar ao aluno da Inclusão e Programas de Atendimento 

Interdisciplinar 

 Educação Física  

 Laboratório de Informática – PROINFO – turmas adaptadas 

 Artes Plásticas 

 Artes Cênicas 

 Artes: Musicalidade 

 Educação Ambiental 

 Cozinha Experimental 

 

Identificamos frente à construção dessa Proposta  Pedagógica alguns aspectos institucionais 

de grande relevância que necessitam ser equalizados e redimensionados de uma gestão participativa 

e colaborativa. A partir de questionamentos aos pais, a direção propôs um roteiro para direcionar a 

PP do Centro de Ensino Especial 01 da seguinte forma:  

a) Qual é o seu sonho em relação à escola do seu filho? 

b) Faça um diagnóstico de como você vê a escola hoje; observando:  Localização e Espaço 

Físico 

c) Os projetos desenvolvidos na escola, como você avalia? Justifique! 

d) Como você avalia a participação dos pais na escola? Justifique! 
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Logo após a discussão do item acima, foi promovido uma reflexão/discussão sobre a escola, 

envolvendo: Pais, Responsáveis, Estudantes, Profissionais da Educação, Conselho Escolar, partindo 

das seguintes discussões: 

 Onde estamos? 

 Para onde queremos ir? 

 E como chegar lá? 

 

Nesse movimento, conforme (Neves 1995) foram levantados indicadores para avaliar quais as 

condições (físicas, materiais, financeiras, humanas), necessidades e expectativas para a realização 

de um trabalho de qualidade social e de sentido para a escola. Diante da coleta de dados, foi feita a 

classificação por respostas reincidentes e posterior apresentado a todos os professores para tomarem 

ciência da escola que os pais almejam conforme a seguir: 
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4-DIAGNÓSTICO DA REALIDADE, CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E 

CULTURAIS. 

Por se tratar um de um Centro de Ensino Especial que atende alunos de zero ano a idade adulta, 

uma vez que na legislação não tem terminalidade, orienta-se alternar os alunos a partir dos 21 anos 

de idade caso não tenha espaço físico. Hoje temos várias turmas alternadas com alunos de idade 

avançada até com 75 anos em turmas alternadas , alunos estes, que  não tiveram a oportunidade de 

serem incluídos em uma escola regular. A inclusão está denunciando o abismo existente entre o 

velho e o novo na instituição escolar que precisa ser preenchida com as ações em busca de 

alternativas para atender esse público que está envelhecendo e não tem um espaço de convivência 

na região administrativa do Guará.  

O desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil inicia-se no século 19, quando os 

serviços dedicados a esse segmento de nossa população, inspirados por experiências norte-

americanas e europeias, foram trazidos por alguns brasileiros que se dispunham a organizar e a 

implementar ações isoladas e particulares para atender a pessoas com deficiências físicas, mentais e 

sensoriais. 

Essas iniciativas não estavam integradas às políticas públicas de educação e foi preciso o passar 

de um século, aproximadamente, para que a educação especial passasse a ser um dos componentes 

de nosso sistema educacional. O movimento inclusivo, nas escolas, por mais que seja ainda muito 

contestado, pelo caráter ameaçador de toda e qualquer mudança, especialmente no meio 

educacional, é irreversível e convence a todos pela sua lógica e pela ética de seu posicionamento 

social. 

Pensando nessa perspectiva o CEE01 Guará busca uma prática pedagógica para oportunizar 

àqueles que não podem ser incluídos numa escola regular deixando-os no Centro, bem como 

àqueles que tem o direto de serem potencializados na escola regular   com o lema: “Quanto mais 

cedo Melhor”. Entre   2017 a 2018, o CEE 01 fez a inclusão de mais de 40 alunos. Isso só foi 

possível porque os profissionais trabalham na perspectiva de inclusão  

A educação especial, como fator de inclusão, tem como prioridade a expansão da oferta de 

atendimento educacional especializado em todos os níveis e modalidades da educação, efetivando a 

proposta de preparar todas as escolas para o atendimento, na sua comunidade, de todas as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, a despeito de suas características, desvantagens ou dificuldades, 

desenvolvendo competências e habilidades para educar na diversidade.  Diante disso, a comunidade 
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escolar do CEE 01 parte do princípio de que a participação efetiva dos pais foi fundamental no 

construto desse documento partindo de alguns questionamentos e buscando respostas para melhorar 

a educação dos alunos matriculados do CEE 01Guará.  

Os questionamentos foram: Onde estamos.... O  que queremos.... E como chegar lá (vide 

anexos). 

5 - FUNÇÃO SOCIAL  

(...) Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e da política do País, 

e a escola espaço privilegiado para esse aprendizado, e não para ensinar a 

ler, escrever e a contar, habilidades importantes, mas insuficientes para a 

promoção da cidadania. (LIBÂNEO, 201, p. 145) 

Com relação à função social da escola, acreditamos que já aconteceram mudanças 

significativas no que diz respeito ao seu papel. A escola precisa ensinar saberes sistematizados e 

conteúdos didáticos concretos, a partir de uma reflexão crítica. A escola, nesse sentido, é o local de 

apropriação do saber e, esta apropriação tem a função de contribuir para a eliminação da 

seletividade social e promover a transformação social. 

Entendemos  que a função social da escola, de acordo com os fundamentos da Psicologia 

Histórico-cultural de Vygostky, traz no seu bojo, a valorização  do sujeito como ser social e ainda, 

como espaço propício à construção das relações sociais e de saberes sistematizados. Ainda  segundo 

Vygotsky (1988), aprende-se nas relações e nas interações sociais estabelecidas. O conhecimento 

torna-se social e individual e, para superar a fragmentação, faz-se necessário planejamento, trabalho 

em equipe, interação entre professores, equipe gestora, pedagógica e representante dos conselhos 

escolares para tornar significativa a aprendizagem. 

Oferecer um ensino de qualidade em ambiente saudável, priorizando o desenvolvimento de 

habilidades e competências do educando respeitando as limitações de cada aluno, o Centro de 

Ensino Especial 01 do Guará acredita que a Educação Especial perpassa todos os níveis, etapas e 

demais modalidades de ensino que oferece recursos, serviços e estratégias de acessibilidade ao 

ambiente escolar. Nesse contexto, a escola comum deixa de ser um único sistema de ensino 

passando a ser paralelo com níveis e etapas próprias. 

O Centro de Ensino Especial 01 do Guará tem por finalidade atender o disposto nas 

Constituições Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, oferecendo atendimento educacional especializado aos alunos que apresentem 
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necessidades educativas especiais, cuja especificidade transitória não tem indicação imediata para a 

inclusão nas classes comuns ou nas classes especiais das escolas comuns do ensino regular, por 

razões diversas e/ou específicas, relacionadas ao próprio aluno e/ou ao sistema de ensino.  

A proposta é construir uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, 

como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do/a educando/a visando também prepará-

lo/a para o exercício da cidadania com o desenvolvimento da autonomia da funcionalidade de suas 

habilidades e competências. 

Na dimensão social, a escola se posiciona como articuladora, visando assegurar os direitos 

do aluno especial, como cidadão, com direito à equidade, igualdade de oportunidades educacionais, 

independentemente dos comprometimentos que possam apresentar; direito de ser respeitado na sua 

dignidade humana, direito à liberdade de aprender e expressar-se e direito de ser diferente, dentro 

dos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, valorizando-os na prática pedagógica como norteadores da vida cidadã. 

Ainda segundo a Resolução nº 01/2009, do Conselho de Educação do Distrito Federal, a 

educação especial deve considerar os objetivos e fins de cada nível, etapa e modalidade de educação 

e ensino e a sustentabilidade do processo inclusivo, visando ao atendimento das necessidades 

educacionais especiais dos estudantes, de modo a assegurar a dignidade humana e o direito 

individual, a busca da identidade, reconhecimento e valorização das diferenças e potencialidades, o 

desenvolvimento da autonomia para o exercício da cidadania e a inserção na vida social e no mundo 

do trabalho com igualdade de oportunidades. 

Apresentamos então o nosso plano de trabalho firmando o nosso propósito de adotar como 

base norteadora para gestão, políticas e programas que visem: a formação integral do aluno, 

respeitando suas limitações e particularidades; articular o fortalecimento do ambiente social 

harmonioso entre todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem; contemplar diretrizes 

norteadoras voltadas para uma educação e que priorizem os princípios da qualidade e da equidade, 

abertas a novas experiências, novas maneiras de ser e a novas ideias, para conviver com as 

diferenças e educar para a autonomia. 

6. CONCEPÇÕES 

A principal estratégia para garantir a continuidade das propostas levantadas nesse processo 

de discussão constitui-se no fortalecimento do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres 

da escola, como garantia de continuidade, manutenção da luta pelos interesses da comunidade 

escolar tendo como base as concepções de: 
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6.1 Mundo  

 

O mundo é o local onde ocorrem as interações homem-homem e homem-meio sociais 

caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento. Devido à rapidez dos meios de 

comunicação e tecnológicos e pela globalização torna-se necessário proporcionar igualmente ao 

homem o alcance dos objetivos materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam superadas 

as injustiças sociais, diferenças, distinções e divisões na tentativa de se formar o ser humano. Isto 

será possível se a escola for um espaço que contribua para a efetiva mudança social. 

6.2 Sociedade 

 

Pertencente a uma sociedade capitalista, competitiva, baseada nas ações e resultados, por isso 

faz-se necessário construir uma sociedade libertadora, crítica, reflexiva, igualitária, democrática e 

integradora, fruto das relações entre as pessoas, caracterizadas pela interação de diversas culturas 

em que cada cidadão constrói a sua existência e a do coletivo. 

6.3 Homem 

 

O ser humano, na atualidade, é competitivo e individualista, resultado das relações impostas 

pelo modelo de sociedade em vigor. No entanto, a luta deve ser por um homem social, voltado para 

o seu bem próprio, mas acima de tudo, para o bem-estar do grupo do qual faz parte. O homem, que 

modifica a si mesmo pela apropriação dos conhecimentos, modifica também a sociedade por meio 

do movimento dialético “do social para o individual para o social”. Destarte, torna-se sujeito da 

história.  

6.4 Educação 

 

O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que ultrapasse a 

mera reprodução de saberes “cristalizado” e desemboque em um processo de produção e de 

apropriação de conhecimento e transformá-lo, possibilitando, assim, que o cidadão se torne crítico e 

que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as questões sociais e buscando alternativas de 

superação da realidade. 

 

7. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

Os princípios norteadores, estabelecidos pelo Centro de Ensino Especial 01 do Guará, para 

orientar a prática educativa, foram definidos em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB 9394/96):  



18 
 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

  Visando a qualidade social da educação e a conquista com dignidade dos direitos e deveres 

de estudantes e profissionais da escola, essa instituição se sustenta nos princípios da autonomia, 

solidariedade, respeito ao bem comum e ao meio ambiente,  respeito às diferentes culturas, a 

equidade, direito à dignidade humana, na educabilidade de todos, a valorização do profissional da 

educação, promovendo no espaço de coordenação pedagógica o direito à formação continuada, com 

base na reflexão crítica do trabalho pedagógico especializado para melhor atender os estudantes 

com necessidades especiais. 

   Essa modalidade de educação deve estar apoiada em políticas públicas 

educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições 

distintas para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista. ( Currículo em 

Movimento , p. 12).     

 

   Os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar em 

decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à 

liberdade de aprender e de expressar - se, por ser diferente, tem seu direito garantido pela 

Constituição. 

A construção do Projeto Político Pedagógico deve estar amparado com as expectativas da 

comunidade escolar e ao Plano de Ação da Equipe Gestora, de forma flexível, apresentamos uma 

proposta de atuação responsável, compromissada e participativa de todos os agentes educativos em 

situação de envolvimento e cooperação, possibilitando a articulação de ações que priorizem o 

interesse da comunidade envolvida, observando os princípios Epistemológicos, Didáticos 

Pedagógicos, Estéticos e Éticos, norteadores da prática educativa , alinhada com os eixos 

estruturantes do educar e o cuidar bem como o brincar e interagir apoiando nos direitos de conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, 

estéticos e políticos nas DCNEI (BRASIL, 2010 A, P. 16)  

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, “O 

Centro de Ensino Especial 01 Guará constitui uma das possibilidades de atendimento em Educação 

Especial e define-se como uma instituição de atendimento educacional aos educandos com 
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professores especializados, que utilizam o currículo funcional, o da Educação Infantil, o do Ensino 

Fundamental (séries e Anos Iniciais) e o da Educação de Jovens e Adultos (1º segmento) 

adaptados”.  

Apresentamos assim, uma ação pedagógica voltada para o ensino/aprendizagem dentro da 

concepção de educação inclusivista, que viabiliza a integração de estudantes com necessidades 

educacionais especiais ao meio social, como objetivo de desenvolver habilidades básicas que 

proporcionem autonomia na prática de ações cotidianas e na vida profissional, com a utilização de 

recursos humanos, didáticos e tecnológicos que permitam o alcance da amplitude dessas 

possibilidades. 

Permeamos ainda, nossas ações educativas com a participação da família em nossas festas e 

eventos, estimulando a vivência familiar social e prazerosa incentivando sempre a inserção social 

do Estudante com Deficiência em espaços sociais de lazer e cultura. 

 

8-MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

Missão - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus 

familiares, garantindo direitos, promovendo autonomia, assegurando o acesso aos atendimentos 

especializados que propiciem , inclusão na Rede Regular de Ensino, oportunizando assim o 

exercício da cidadania. 

Visão -  Ser uma instituição íntegra, reconhecida pela qualidade dos seus processos internos e 

de atendimento à sociedade dentro de sua missão institucional. 

 

Valores: 

 Ética 

 Transparência 

 Responsabilidade social 

 Solidariedade 

 Trabalho em equipe 

 Competência técnica 

 Comprometimento 

 Efetividade 

 

Diante da proposta percebe-se que o atendimento a pessoas deficientes vêm se modificando 

progressivamente. A prática da inclusão vem ocupando, cada vez mais, espaços sociais como as 
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escolas e outros ambientes que permitem que as pessoas com necessidades especiais adquiram 

novos saberes, enfrentem diferentes situações e fundamentalmente se crie uma nova sociedade que 

se mobilize e que se diferencie das anteriores, na questão da construção de atitudes sociais em 

relação à inclusão.  

  O contexto histórico das pessoas com necessidades especiais foi marcado por segregações, 

desrespeitos e até tidos como ameaças à civilização. Partindo dessa visão social, escolas especiais 

surgiram com o princípio de controle dessa população, segregando-a dos espaços sociais, a fim de 

se evitar qualquer influência sobre outras, tal como acreditavam. A educação especial sofreu 

diversas alterações na busca de educação de qualidade para todos os indivíduos, com isso, as 

políticas educacionais na perspectiva de melhorias na inclusão das pessoas com deficiências nas 

escolas comuns criam possibilidades de quebra no paradigma da educação brasileira com leis, 

decretos e discussões voltadas para a democratização do âmbito escolar. 

 

8.1 Objetivo Geral  

Instaurar uma gestão voltada para oferecer ao aluno com Necessidades Educativas Especiais 

ANEE, apoio específico e diferenciado daqueles da instituição educacional comum, visando apoiar 

e favorecer a construção do processo de inclusão educacional em um ambiente propício ao 

desenvolvimento de suas potencialidades a partir de um processo de gestão democrática e 

participativa, tendo como eixo norteador os princípios morais, éticos, de respeito mútuo, de 

cidadania e da legalidade, assegurados na Constituição Federal. 

8.2 Objetivos específicos 

 

 Aprimorar o desenvolvimento da prática pedagógica;  

 Propiciar maior participação e interação da família no processo educacional; 

 Construir uma política de recursos humanos voltada para a motivação profissional e o bem-

estar dos servidores; 

 Garantir a participação dos pais, professores e auxiliares de educação nas ações do Conselho 

Escolar; 

 Adaptação dos espaços físicos e recursos ao atendimento ao aluno com necessidades 

educativas especiais; 

 Apoiar o processo de inclusão dos alunos especiais no ensino regular; 

 Aplicar os recursos financeiros de forma participativa e transparente, de forma ética e 

responsável, observando ainda os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, 

publicidade, eficiência e legalidade e da moralidade da administração pública; 

 Ampliar a captação de recursos financeiros; 
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 Utilizar os recursos da APM em melhorias da qualidade de vida do aluno; 

 Criar uma política de avaliação contínua da gestão, nos aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros, com o apoio do conselho escolar, para que todos tenham 

condições de participar efetivamente do processo de gestão compartilhada; 

 Garantir espaço de reflexão para um trabalho transformador para estudar a prática por meio 

da ação-reflexão-ação (espaço para trocar ideias e teorias, registrar práticas, dúvidas, 

descobertas, hipóteses); 

 Estruturar os momentos de análise e avaliação dos problemas cotidianos com a participação 

de todos os seguimentos. 

 

8.3 Metas 

 

 Reestruturar os atendimentos e programas oferecidos de forma a atender o aluno em suas 

reais necessidades educativas; 

 Manter as coordenações pedagógicas como um espaço de construção de saberes e práticas;  

 Manter o atendimento junto à Equipe de Apoio à Aprendizagem com prioridade para o 

apoio aos profissionais e aos alunos desta U.E e da inclusão; 

 Manter o serviço de orientação pedagógica como elo de apoio permanente, entre a família e 

os profissionais da escola e que possibilite o acesso direto às informações de interesse do 

aluno e aos benefícios sociais à pessoa com deficiência; 

 Promover maior participação das famílias e da comunidade escolar nas atividades 

pedagógicas e culturais; 

 Incentivar a capacitação e valorização dos profissionais que atuam na escola; 

 Manter o programa de educação física de forma a atender o aluno em suas necessidades no 

meio líquido; 

 Manter as oficinas profissionalizantes que atendam às demandas educativas dos nossos 

alunos e às Orientações Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do DF; 

 Manter o Laboratório de Informática com recursos tecnológicos e materiais adaptativos que 

possibilitem o atendimento do aluno com deficiência motora e física;  

  Manter à merenda escolar às necessidades nutricionais de nossos alunos. 
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9 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

O presente documento construiu-se a partir de considerações, ponderações e orientações de 

outros escritos que regem a Educação do Distrito Federal e nos trazem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação, o Currículo em Movimento e alguns 

outros, que nos permitem seguir uma linha teórica já discutida com toda a rede em outros 

momentos, como o próprio Currículo em Movimento.  

As bases teóricas do currículo – Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica – 

compreendem que a concepção de crianças e infâncias decorre de determinações sociais de âmbito 

político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, consiste em considerar as crianças no 

contexto das práticas educativas, como sujeitos de direito, que têm necessidades próprias, que 

manifestam opiniões e desejos, de acordo com seu contexto social e sua história de vida. 

 Essas distintas concepções permeiam o campo da educação quando identificamos práticas 

pedagógicas orientadas às crianças, ora baseadas em um pensamento espontaneísta, desprovido de 

intencionalidade educativa, ora apoiadas em uma concepção naturalista, na qual se vale de métodos 

coercitivos e de avaliações comportamentais, nos quais os prêmios e castigos ocupam lugar de 

destaque para a obtenção do comportamento desejado. Isso ocorre, portanto, quando a professora ou 

professor não acredita nas possibilidades de desenvolvimento da criança, desconsiderando-a como 

sujeito ativo, participativo e produtor de cultura (SOUZA, 2007). 

De acordo com a pedagogia histórico-crítica, a educação é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens (SAVIANI, 2013, p. 247). Portanto, as crianças significam 

e atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, em meio as relações humanas. Elas são seres de 

memória, que vivenciam seu presente e projetam seu futuro. São seres que possuem um corpo que 

fala múltiplas linguagens. São seres que se constituem nas e pelas relações sociais e culturais 

existentes no mundo. Trazendo esse contexto para a educação especial, podemos afirmar que nas 

últimas duas décadas, devido ao movimento de educação inclusiva a educação especial vem lidando 

com a educação e aperfeiçoamento de indivíduos que não se beneficiaram dos métodos e 

procedimentos usados pela educação regula. 

A LDB consolidou a Educação Especial como uma modalidade da Educação Básica, 

oferecida as crianças com necessidades educacionais especiais. Nesse contexto, propõe a adequação 

curricular como uma resposta às demandas apresentadas em virtude das dificuldades e da 

homogeneização da ação pedagógica e da rigidez que pode caracterizar o currículo. 

 A adequação curricular visa promover as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças 

que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo como referência a elaboração do projeto 
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político pedagógico e a implementação de práticas inclusivas no cotidiano das instituições 

educativas. Baseiam-se nos seguintes aspectos:  

• atitude favorável da instituição para diversificar e flexibilizar o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento, de modo a atender as diferenças individuais; • identificação das necessidades 

educacionais especiais para justificar a priorização de recursos e meios favoráveis à educação de 

todas as crianças; 

 • adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma 

concepção uniforme e homogeneizadora da organização do trabalho pedagógico; • flexibilidade 

quanto à organização e ao funcionamento da instituição para atender a demanda discente 

diversificada; • possibilidade de incluir professoras e professores especializados, serviços de apoio e 

outros não convencionais para favorecer o processo educativo. 

De acordo com tais diretrizes, os critérios de adequação curricular são indicadores do que as 

crianças podem aprender, de como e quando aprender, das distintas formas de organização do 

trabalho pedagógico e de avaliação, com ênfase na necessidade de previsão e provisão de recursos e 

apoio adequados. As adequações podem ocorrem em três níveis: 

 • adaptações no âmbito do projeto pedagógico que devem enfatizar, principalmente, a 

organização do contexto educativo e os serviços de apoio;  

• adaptações no currículo desenvolvido em sala, que se referem, principalmente, ao 

planejamento docente;  

• adaptações individualizadas, que focalizam na atuação docente em relação ao atendimento 

e à avaliação discentes, 

Nessa lógica, priorizamos ações educativas que visem à elevação da qualidade dos 

atendimentos ofertados aos nossos alunos, que sejam compatíveis com a nossa realidade, 

propiciando reflexões das práticas pedagógicas e administrativas voltadas para esse fim. Para tal, é 

preciso fazer uma avaliação diagnóstica inicial, juntamente com a avaliação funcional do aluno para 

dar subsídio necessário na elaboração do  planejamento individual que permeie as especificidades 

de cada aluno.  

Delimitamos ainda, metas e ações voltadas para a adequação do espaço físico e do ambiente 

com a utilização de recursos, mobiliário, material e equipamentos adequados às necessidades e 

especificidades do nosso aluno, que possibilitará o atendimento especializado nos projetos e 

programas desenvolvidos, permeando ainda a organização e adaptação curricular. 

Priorizamos o material pedagógico adaptado e funcional, como brinquedos pedagógicos, 

sonoros, variados em formas e tamanhos, que estimulem a exploração, a curiosidade e o prazer de 

brincar e aprender. 
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Organizamos o planejamento de eventos de lazer e integração social com a presença da 

comunidade escolar, tais como Festa Junina, Festa da Família e Festa de Natal, passeios e tours a 

lugares públicos, museus, parques, zoológico e outros lugares que subsidiam a prática pedagógica 

com aprendizagens lúdicas e culturais.  

9.1 Transversalidade: Éticos/Pluralidade Cultural/Meio Ambiente/Saúde 

 

A transversalidade, bem como a transdisciplinaridade, é um princípio teórico do qual 

decorrem várias consequências práticas, tanto nas metodologias de ensino quanto na proposta 

curricular e pedagógica. A transversalidade aparece hoje como um princípio inovador nos sistemas 

de ensino de vários países. Contudo, a ideia não é tão nova. Ela remonta aos ideais pedagógicos do 

início do século, quando se falava em ensino global e do qual trataram famosos educadores, entre 

eles, os franceses Ovídio Decroly (1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), os norte-americanos 

John Dewey (1852-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) e os soviéticos Pier Blonsky (1884-

1941) e Nadja Krupskaia (1869-1939) at. Instituto Paulo Freire/Programa de Educação Continuada. 

Para alcançar os princípios éticos, é imprescindível a criação de um ambiente favorável que 

estimule a vivência de valores éticos por todos os que fazem parte da comunidade escolar como 

pais, professores, alunos, direção, auxiliares de educação e demais participantes e colaboradores da 

comunidade escolar. 

Importante lembrar, o contexto dessa instituição educacional levando em conta a questão do 

"desenvolvimento humano sustentável", prioriza um sistema de valores que considera a 

solidariedade e a criação de regras de convivência, para “o estabelecimento de progressos 

observados como alternativas de crescimento e desenvolvimento humano”. 

Para que a instituição de ensino cultive os valores mais próximos à realidade da escola, 

considerados universais elencamos aqueles que são inerentes a convivência para a construção de um 

ser humano feliz e realizado com base na tríade:  

Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, 

da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente às diferentes culturas, identidades 

e singularidades. 

Políticos, voltado para o exercício da cidadania e para o respeito à democracia e aos direitos 

de cidadania. 
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Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressão nas diversas manifestações   culturais e artísticas. Esses princípios engendram os seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017). 

Contudo, o Currículo em movimento traz seis princípios que engendram os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento de acordo com a BNCC (Brasil,2017), que  vem  somar para o 

crescimento intelectual e social do indivíduo como:  

Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relações relacionando-se e 

partilhando distintas situações de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de 

si às diferenças entre as pessoas; 

Brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produtos culturais, seus 

conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivos, sociais e relacionais. 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 

instituição que oferta Educação Especial quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das 

brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, 

elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio. 

Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, 

histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição e fora dela, ampliando os saberes, 

linguagens e conhecimentos, tudo adaptado. 

Expressar, por meio de diferenças linguagens, como sujeito dialógico, criativo e sensível, 

suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que 

envolvam a produção de linguagens e a fuição das artes nas suas diversas manifestações. 

Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, e cultural, ao construir uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas instituição de Educação BásicCom 

base nos diretos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de experiência, a 

saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas. Escuta, 

fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular 

que acolhe as situações e as experiências concretas de vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL,2017, p. 38). 

Nesse sentido, a organização das atividades colabora para que a criança experimente 

diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, como 

também para que ela viva situações de apreszage4ns coletivas e/ou individuais, que a emergência 

dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos processos. O que se quer é que tal 

organização curricular por campos de experiência contribua para um desenvolvimento coletivo e 

abrangente das crianças          

 

10 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

O trabalho pedagógico será organizado em harmonia com as teorias sugeridas no Currículo em 

Movimento da SEDF, que sugere a mediação dialética envolvendo o conhecimento de saber fazer, 

saber ser, dos discentes e docentes de forma eficaz e mútua em que a prática social, a mediação, a 

instrumentalização teórica deve estar continuamente presente tendo em vista à mudança na vida real 

dos estudantes  bem como estreitar os laços familiar  por meio de palestras, projetos, reuniões 

bimestral, com a finalidade de buscar parcerias e conscientizar a família da importância do 

envolvimento no processo de aprendizagem dos filhos. 

Apresentamos aqui uma proposta de trabalho para que o CEE atue como articulador das 

discussões pedagógicas entre os profissionais da educação e a comunidade escolar, tornando-se um 

espaço de troca de experiências, conhecimento e formação continuada, tendo como fundamentos os 

valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas básicas da sensibilidade, da 

qualidade e da equidade, essenciais à formação integral do nosso aluno. 

As propostas apresentadas neste Plano Político Pedagógico estão ainda voltadas para a 

valorização do CEE 01 do Guará como escola de apoio ao processo de integração e inclusão nas 

classes regulares, com objetivos traçados para assegurar a manutenção de um espaço de promoção 

da qualidade de atendimento especializado, oportunizando experiências que apoiem e 

complementem a aquisição de aprendizagens significativas. 

Consideramos que a capacitação e a motivação dos profissionais sejam essenciais para o 

sucesso da educação, nesse sentido, propomos uma articulação da dinâmica do trabalho pedagógico 

e administrativo da escola a partir da construção coletiva do Projeto Político Pedagógico e da 
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estruturação dos trabalhos administrativos para que se constituam numa ferramenta de articulação 

para desvelar conflitos e contradições, nascidos da própria realidade, tendo o compromisso da 

superação de problemas com a formação de uma gestão participativa e de valorização dos 

profissionais. 

Priorizamos ainda as relações interpessoais, o planejamento pedagógico, o acompanhamento 

e avaliação do desenvolvimento global do aluno e de todo o trabalho docente, discente, gestor e 

administrativo.  

Constituem elementos do processo pedagógico, acompanhados pelo Supervisor Pedagógico: 

 Coordenação Pedagógica; 

 Orientação Educacional; 

 Conselho de Classe. 

 Conselho Escolar 

 Orientação Educacional; 

 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

 

11 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Conforme o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 

DF, a Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades 

didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, promovendo ações que 

contribuem para a implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de 

Educação em vigor. 

As coordenações pedagógicas são momentos de construção coletivas e/ou individuais de 

troca de vivências imprescindíveis para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

Organizamos as coordenações pedagógicas observando a Portaria 415/2016, direcionando a 

coordenação coletiva, coordenação por área/modalidades de atendimento e as coordenações 

individuais, de forma que a contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica saudável e que culmine no atendimento ao aluno do CEE 01Guará com a qualidade e 

eficiência necessárias para o efetivo trabalho dos profissionais da educação. 

11.1  Planejamento  

Planejar significa, a partir da realidade e especificidade do aluno, pensar as ações 

pedagógicas possíveis de serem realizadas, no intuito de possibilitar a construção de um 

direcionamento pedagógico específico para cada aluno. No atendimento especializado, o 

planejamento é uma ferramenta indissociável da prática pedagógica, pois a partir dele o professor 
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poderá definir a Adaptação Curricular e as especificidades do Currículo Funcional apropriadas para 

seu aluno.  

 Além disso, o planejamento deve contemplar a possibilidade de um movimento de 

ação-reflexão-ação na busca constante de um processo de ensino-aprendizagem produtivo e 

significativo e funcional para o aluno.  

As atividades pedagógicas e o conteúdo elencado serão resultados da identificação e das 

necessidades manifestada a partir do conhecimento que se tem do próprio estudante. 

O Supervisor e o Coordenador pedagógico são figuras importantes no direcionamento da 

prática do planejamento pedagógico, orientando e ajudando o professor na função de planejar. 

 

 

 11.1.1 Objetivos do Planejamento:  

Conhecer o aluno/a, observar e categorizar as suas necessidades e a partir desta constatação, 

pensar em um planejamento individualizado, conforme suas especificidades e necessidades, que 

seja significativo e funcional para desenvolver a autonomia na sua vida social e/ou profissional. 

11.1.2 Atividades de planejamento:  

 Instituir período de sondagem e diagnóstico inicial, com levantamento dos dados e 

informações primordiais para o desenvolvimento de um planejamento que direcione a prática 

pedagógica;  

 Coordenações por área/modalidades de atendimentos: aproximar as práticas 

pedagógicas a partir de propostas curriculares adaptadas e/ou funcionais, com a interação de 

professores, coordenação e supervisão pedagógica da equipe gestora construindo propostas mais 

individualizadas e direcionadas; 

 Construir o planejamento anual que atenda as diversas programações culturais 

históricas da U.E e que correspondam às expectativas e necessidades pedagógicas, sociais, e 

emocionais do aluno; 

 Organizar projetos pedagógicos que envolvam todos os segmentos da escola, com a 

participação da comunidade escolar.  

11.2  Orientação Educacional 
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A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico fazendo o elo escola X 

comunidade, ajudando os gestores na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, 

colaborando para o desenvolvimento do aluno. Tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à 

liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do 

aluno como ser integral e à inserção do aluno especial como cidadão autônomo e capaz. 

11.3  Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem  

 

No contexto do CEE 01 do Guará, o papel do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem é primordial para o desenvolvimento da prática pedagógica, tendo como principal 

objetivo promover a melhoria do desenvolvimento escolar do Estudante com Deficiência. É por 

meio de ação conjunta de equipe interdisciplinar de dois profissionais: psicólogo e pedagogo 

(ambos professores da SEEDF, com as habilitações específicas para cargo que ocupam). 

 

11.4 Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe é um colegiado da mesma modalidade de ensino, com o objetivo 

primordial de acompanhar e de avaliar o processo de ensino e de aprendizagem. 

O Conselho de Classe do Centro de Ensino Especial será composto por Professores, pelos 

gestores da U.E. ou seu representante, o Orientador Educacional, o Supervisor Pedagógico ou o 

Coordenador Pedagógico, e ainda como membros eventuais, representante do Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem, pais ou responsáveis e outras pessoas cuja participação se julgar 

necessária.  

As ações e competência do Conselho de Classe devem estar em consonância com a proposta 

curricular, Regimento interno e a OP (Orientação Pedagógica) de cada modalidade. 

 

12 -  PLANEJAMENTO ANUAL DAS DATAS COMEMORATIVAS 2019 

Ao trabalharmos as datas comemorativas devemos visar no direito do estudante conhecer fatos 

de nossa cultura/história oportunizando conhecimentos do mundo social e cultural. 

Deve-se partir da exploração da cultura regional (cidade, estado, etc.), seguindo para a cultura 

de nosso país, propiciando assim maior conhecimento do lugar que o cerca.  
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Trabalhando essas datas podemos explorar nossa cultura, festas religiosas e/ou regionais. 

Lembrando sempre que o estado é laico, portanto deve-se respeitar as questões religiosas de cada 

família, de criança. 

“Desvinculando as datas comemorativas dos momentos de festejar, a escola 

precisa dialogar com a sociedade, no sentido de participar das vivências 

relacionadas à memória, sem transformá-los em espaços de perpetuação de 

valores e comportamentos.”  

 

 

12.1   Ações do PPP 2019 

Essas ações estão sendo executadas pela comunidade escolar (professores funcionários e 

pais com observância da legislação educacional após ampla discussão pelo grupo envolvido na 

construção da proposta ao longo do ano letivo. 

 Realização de ciclo de palestras acerca dos temas atuais para os professores e troca 

de experiência entre os colegas na coordenação coletiva. 

 Atividade intercalasse em parceria com a UNIVERSIDADE CATÓLICA  

 Encontro social e recreativo: ação comunitária com os parceiros da escola, 

entidades e órgãos governamentais e não governamentais. 

 Excursões e Eventos culturais – proporcionar os alunos um aprendizado extraclasse 

 Momento Cultural obedecendo às datas comemorativas do calendário escolar - 

apresentações no pátio (Bimestral) 

 Festa Junina  

 Gincana com tema: TERRA DO CANGAÇO 
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 FREG – Mês de outubro (Festival Recreativo do Guará) 

 II Mostra Cultural 

 Ações dos Projetos dos Professores readaptados encontram-se em anexo. 

Mês Datas 

Março 

08/03 – Dia Internacional da Mulher 

14/03 – Dia Nacional da Poesia 

          – Dia dos Animais 

15/03 – Dia da Escola 

20/03 – Dia do Contador de História 

21/03 – Dia Internacional da Síndrome de Down 

22/03 – Dia Mundial da Água 

27/03 – Dia do Circo 

31/03 – Dia da Saúde e Nutrição 

Abril 

21/04 – Páscoa 

02/04 – Dia Internacional do Livro Infantil 

          – Dia Mundial de Conscientização do Autismo 

07/04 – Dia Mundial da Saúde  

18/04 – Dia de Monteiro Lobato 

19/04 – Dia do Índio 

21/04 – Dia de Tiradentes 

          – Aniversário de Brasília 

22/04 – Descobrimento do Brasil 

23/04 – Dia Nacional da Educação de Surdos 

Maio 

01/05 – Dia do Trabalho 

06 a 10/05 – Semana de Educação para a Vida 

12/05 – Dia das Mães 

20/05 – Dia do Pedagogo 

Junho 

05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente 

06/05 a 15/06 Gincana pedagógica da Festa Junina 

15/06 – Festa Junina 

Julho  26/07 – Dia dos Avós 

Agosto 

05/08 – Dia Nacional da Saúde 

18/08 – Dia do Estudante 

18/08 – Dia dos Pais 

22/08 – Dia do Folclore 

25/08 – Dia do Soldado 

Setembro 

01/09 – Dia do Profissional de Educação Física 

07/09 – Independência do Brasil 

21/09 – Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência 

          – Dia da árvore 

20/09 – Festa da Família 

          – Mostra Cultural 
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26/09 – Dia Nacional do Surdo 

30/09 – Dia da Secretária  

Outubro 

04/10 – Dia Mundial dos Animais 

07 a 11/10 – Semana do FREC 

12/10 – Dia de Nossa Senhora Aparecida 

          – Dia das Crianças 

15/10 – Dia do Professor 

16/10 – Dia Mundial da Alimentação 

29/10 – Dia Nacional do Livro 

Novembro 

15/11 – Proclamação da República 

19/11 – Dia da Bandeira 

20/11 – Dia da Consciência Negra 

30/11 – Dia do Evangélico 

Dezembro 

03/12 – Dia Internacional do Portador de Deficiência 

04/12 – Dia do Orientador Educacional 

08/12 – Dia da Criança Especial 

10/12 – Dia do Palhaço 

13/12 – Dia do Cego 

14/12  - Confraternização de Natal 

25/12 – Natal 

 

 

13 -  ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO  

O processo avaliativo engloba aspectos internos e externos que constituem variáveis que 

interferem no processo de ensino e aprendizagem, para identificar potencialidade e necessidades 

educacionais do aluno e as condições ofertadas para que o mesmo responda aos estímulos 

oferecidos.  

Sendo assim, algumas dimensões devem ser consideradas na busca pela qualidade da 

educação, agregadas à eficiência e à eficácia, como a oferta de recursos pedagógicos, 

administrativos, tecnológicos e funcionais que coloquem o aluno no centro de um processo de 

ensino e de aprendizagem flexível e adaptado aos contextos educacionais e às especificidades dele. 

A LDB 9394/96, trouxe mudanças significativas tendo um novo olhar para a avaliação tanto 

no aspecto pedagógico como da legalidade, a escola deve oportunizar momentos de estudo e de 

discussão deste tema, para que seja desenvolvida a cultura organizacional da avaliação institucional 

processual e significativa para todos. Esta será feita no decorrer do ano letivo em conformidade com 

as demandas da I.E., sendo flexível aos ajustes e/ou adequações que se fizerem necessárias.  

A Equipe Gestora é parte integrante do processo avaliativo uma vez que foi o responsável 

pela mediação no processo de ensino-aprendizagem, mas não se constitui no único polo avaliativo 
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no âmbito da instituição escolar, devendo lançar também o olhar sobre si próprio, uma vez que está 

diretamente envolvida no processo ensino-aprendizagem.  

 

14 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

14.1 Currículo 

 De acordo com o currículo em movimento da SEDF, currículo é o conjunto de todas as ações 

desenvolvidas na e pela escola por meio dela e que formam o indivíduo, organizam seus 

conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do ser como pessoa 

(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). Pautados nessa lógica e na busca por favorecer a 

interdisciplinaridade e a prática da contextualização e do que é significativo, é possível ir ao 

encontro de processos e da construção de novas aprendizagens, por meio de projetos 

interdisciplinares, ações conjuntas e ou, modificando ações simples do dia a dia. Com este propósito 

é que as atividades pedagógicas e o planejamento estarão pautados na prática da leitura, 

interpretação e produção de textos, envolvendo os conteúdos, os temas transversais e demais 

projetos. Isso se dará considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada, (CURRRÍCULO EM MOVIMENTO).  

O currículo é a peça central da atividade educacional. Inclui o conhecimento formal, 

manifesto que é central às atividades de ensino, bem como as mensagens tácitas e sublimadas que 

encorajam valores, atitudes e disposições particulares. O currículo representa a essência que serve a 

educação. Dentro da grande sociedade, encontramos grupos sociais com valores, prioridades, 

linguagens e situações estruturais alternativas, que afetam significativamente a forma como as 

pessoas entendem e percebem o conhecimento e valores tornando-os acessíveis em qualquer 

currículo formal. 

O currículo extrapola o “fazer” pedagógico abrangendo elementos como grade curricular, 

disciplinas, conteúdos e conhecimento.  

A organização e estruturação do currículo compreendem dois eixos de experiências: 

formação pessoal e social (identidade, autonomia, brincar, movimento e conhecimento de si e do 

outro) e conhecimento de mundo (diferentes formas de linguagem e expressão, artes, música, 

linguagem oral, escrita e matemática, conhecimento da natureza e sociedade). 

É necessário resgatar os saberes que o aluno traz   seu cotidiano e elencado o objeto do 

conhecimento, este não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da realidade, no 
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entanto deve ser contextualizado e trabalhado de forma a desenvolver a autonomia e a 

funcionalidade do Estudante com Deficiência.  

Utilizamos o currículo funcional, o da Educação Infantil, o do Ensino Fundamental (séries e 

Anos Iniciais) e o da Educação de Jovens e Adultos (1º segmento) adaptados.  

14.2  Currículo Funcional 

O currículo funcional foi criado na Universidade de Kansas – USA, na década de 1970 para 

trabalhar com crianças sem deficiência, com vistas a aumentar respostas adaptativas e diminuir 

comportamentos que dificultassem o processo de integração delas ao meio. Na década de 1980, 

Liliana Maiyo, do Centro Ann Sullivan do Peru e Judith Le Blanc aplicaram a proposta do 

Currículo Funcional em pessoas com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, para 

desenvolverem habilidades funcionais que fossem efetivamente úteis e para prepara o estudante 

para a vida. 

Conforme as Diretrizes Pedagógicas (Distrito Federal, 2009/2013, p. 79) documento que 

estabelece a matriz curricular de escolas públicas do DF, devem viabilizar estratégias e critérios de 

acessibilidade respeitando a individualidade de cada aluno. 

O Currículo Funcional é um instrumento educacional que viabiliza a integração de 

estudantes com necessidades educacionais especiais ao meio social, objetivando desenvolver 

habilidades básicas que proporcionem autonomia na prática de ações cotidianas domésticas, sociais 

e profissionais. 

Essa metodologia de trabalho orienta a sequência de atividades e os recursos pedagógicos 

que serão utilizados para o processo educacional no que se refere à aquisição de comportamentos 

que uma criança deve adquirir para obter proficiência em várias áreas de desenvolvimento 

(Romanzyk e Lockshim, 1981) mediante competências e habilidades que envolvem a rotina 

familiar, atividade de vida autônoma e social, vocacional, recreação e lazer. 

A sistemática de aplicação da proposta curricular deverá abranger os seguintes aspectos: 

 Sondagem e diagnóstico inicial a partir da aplicação de instrumento de Avaliação 

Funcional, com levantamento dos dados relativos a interesses e potencialidades e outras 

informações primordiais para o desenvolvimento de um planejamento que direcione o 

estabelecimento das habilidades e competências a serem desenvolvidas; 
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 Planejamento individual – a partir da definição das habilidades e competências 

elencadas para o desenvolvimento global do aluno, definindo, intervenções, métodos, estratégias, 

recursos e adaptações (curriculares e/ou físicas) necessárias;  

 Registro contínuo e sistemático das atividades desenvolvidas – construção do 

Portfólio Individual do Aluno; 

 Adequações curricular e/ou física do ambiente; 

 Avaliação do aluno: contínua e processual, com vistas às adequações de métodos, 

recursos e estratégias pedagógicas; 

 Relatório semestral de desenvolvimento do aluno 

 O acompanhamento das definições de métodos e estratégias, intervenções, recursos e 

adaptações curriculares e/ou físicas devem ser acompanhadas pela Equipe de Apoio Especializada 

da escola, pelo Supervisor e pelo coordenador pedagógico. 

14.3  Currículo Funcional Natural 

 

 O currículo funcional natural tem servido de referência para o desenvolvimento da 

prática pedagógica do CEE 01 do Guará, constitui-se em um Guia Prático para educação na área de 

Autismo e Deficiência Intelectual, também muito utilizado para as outras modalidades do ensino 

especial, foi desenvolvido para “tornar o aluno mais independente e produtivo e também mais 

aceito socialmente” (LeBlanc, 1992). 

A palavra natural diz respeito aos procedimentos de ensino, ambiente e materiais “os quais 

deverão ser o mais semelhantes possível aos que encontramos no mundo real. ” (Marise Suplino, 

AMA, 2007). Apresenta-se como funcional aquelas habilidades desenvolvidas que tenham função 

para a vida. 

 O aluno poderá utilizar as atividades aprendidas em sua própria vida ou contribuir 

com sua família ou comunidade, ressaltando ainda que o que pode ser funcional para um aluno pode 

não ser para outro, tendo em vista suas especificidades, suas limitações, potencialidades e a 

comunidade em que o mesmo está inserido (ambiente físico, social, econômico e cultural). 

  14.4  Adaptação Curricular 

 

A aprendizagem escolar está diretamente vinculada ao currículo, organizado para orientar as 

diversas ações docentes. Nessa concepção, o currículo é construído a partir do PPP (Projeto Político 
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Pedagógico) da escola que viabiliza a sua operacionalização, orientando as atividades educativas e 

as formas de executá-las, definindo suas finalidades. 

As adequações curriculares constituem possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, devendo ser realizadas a partir do currículo regular, 

quando necessárias, para torná-lo apropriado às peculiaridades do aluno, tornando o currículo 

dinâmico, alterável, passível de ampliação, a fim de que atenda realmente necessidade educativa do 

aluno. 

De acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, as 

adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes fundamentadas em 

critérios que definem: 

 O que o aluno deve aprender; 

 Como e quando aprender; 

 Que formas de organização do ensino são eficientes para o processo de 

aprendizagem; 

 Como e quando avaliar; 

As adequações curriculares podem ser realizadas: na proposta pedagógica da Instituição 

Educacional, no currículo desenvolvido em sala de aula individualmente, sendo que nesse âmbito, a 

atuação do professor focaliza a avaliação e o atendimento ao aluno. 

Conforme definido nas Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, compete ao professor o papel 

principal na definição do nível de competência curricular do aluno, bem como a identificação dos 

fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem. 

 As adequações de acesso ao currículo correspondem ao conjunto de modificações nos 

elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos pessoais do professor e seu preparo 

para trabalhar com os alunos. Tais adequações são definidas como alterações ou recursos especiais, 

materiais ou de comunicação que venham a facilitar o desenvolvimento do currículo escolar pelos 

Estudantes com Deficiência. 

14.5 Avaliação  

 

Entendemos que o processo de avaliação emerge sob duas vertentes que devem ser  
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consideradas na análise do desenvolvimento do aluno: a Avaliação Pedagógica do Aluno e a 

Avaliação Institucional.  

14.6  Avaliação Pedagógica 

 

A avaliação deve possibilitar o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, 

conforme a Resolução nº 1/2012-CEDF (alterada em seus dispositivos pela Resolução nº 1/2014-

CEDF, publicada no DODF nº 43, de 26 de fevereiro de 2014, p.5), a avaliação se constitui em um 

processo amplo e abrangente, que abarca todas as ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim 

como todos os sujeitos envolvidos.  

A avaliação do Estudante com Deficiência deve ser realizada de forma processual, 

observado o desenvolvimento biopsicossocial do aluno, sua funcionalidade, características 

individuais, interesses, possibilidades e respostas pedagógicas alcançadas, com base no currículo 

adotado. Portanto, a avaliação deve ser processual, das ações desenvolvidas e do planejamento 

construído como foco na qualidade do atendimento ofertado e no desenvolvimento global do aluno. 

O registro das avaliações do desenvolvimento do aluno do CEE 01 do Guará obedece aos 

critérios estabelecidos pela SEEDF, sendo que sua especificidade requer anotações e registros 

diários evolutivos, relatórios semestrais - individuais e descritivos. 

14.7  Atendimento Educacional Especializado 

 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. (BRASIL, 2008, p.15) 

Objetivamos promover um aprendizado que envolve a busca e a construção do 

conhecimento, a autonomia, a iniciativa, a criatividade, a cooperação, para que os professores atuem 

como agentes de transformação do cotidiano escolar. Atendimento Educacional Especializado está 

em consonância com as diretrizes de fortalecimento da inclusão educacional nas escolas públicas, 

estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, na Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto N. 6571/2008 que dispõe sobre o 

atendimento educacional especializado. 
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 Acreditamos na importância da promoção da escola participativa com o envolvimento de 

toda a comunidade escolar e que o sucesso para uma gestão de qualidade se dá com a autonomia da 

escola, realizada com responsabilidade, a partir do envolvimento de todos os participantes desse 

processo e a gerência dos recursos dentro do que a lei permite, observando os princípios 

constitucionais da moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e legalidade. 

O Atendimento Educacional Especializado é oferecido aos estudantes com:  

14.8  Deficiência Múltipla 

O termo deficiência múltipla tem sido utilizada, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais associadas de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento 

social. No entanto, não é a somatória dessas alterações que caracterizam a múltipla deficiência, mas 

sim o nível de desenvolvimento, as possibilidades funcionais, de comunicação, interação social e de 

aprendizagem é que determinam as necessidades educacionais dessas pessoas. (MEC/Educação 

Infantil, vol 4, 2002). 

As causas podem ser pré-natais, 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. 

 Objetivo geral 

Oferecer ao aluno com Deficiência Múltipla, oportunidades educacionais adequadas às suas 

características específicas, buscando-se o desenvolvimento máximo de suas potencialidades, 

visando a torná-lo independente e integrado à comunidade. 

 

Objetivos específicos  

Atender ao aluno Deficiente Múltiplo, por meio de recursos didáticos e lúdicos, 

equipamentos especiais que minimizem suas dificuldades e propiciem seu pleno 

desenvolvimento. 

 Estabelecer a dinâmica do atendimento oferecido ao aluno Deficiente Múltiplo, a 

partir da definição de procedimentos operacionais, de forma a garantir condições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

 Estratégias 

Maior grau de independência e autonomia em suas atividades: 

a) da vida diária  
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 Formar hábitos de higiene corporal e mental; solucionar problemas da vida diária 

com segurança e independência; formar hábitos de boas maneiras; vivenciar atividades que 

possibilitem ao aluno orientar-se no tempo; afetividade e interações sociais com pessoas 

significativas. 

b) ocupacionais: 

 Arrumação e manutenção da sala de aula; serviços e ocupações simples na escola; 

serviços e ocupações simples na comunidade; 

c) de lazer: 

 Artes (música, artes plásticas e cênicas); práticas esportivas; jogos individuais ou 

coletivos; de mesa e/ou de salão/recreativos; apresentações em eventos conforme os projetos da 

escola. 

d) desenvolvimento de habilidades específicas: 

Locomoção/mobilidade; lateralidade; esquema corporal; esquema espaço-temporal; sinais 

captados pelos sentidos; locomoção pelas diversas dependências da escola; locomoção nas 

diferentes vias de acesso da comunidade mais ampla; comunicação oral e escrita (Braille, cursiva) 

diferentes funções da linguagem; linguagem gestual e expressão facial; matemática (tempo, 

quantidade, volume, peso); manipulação de diferentes materiais, seriação, comparação, 

classificação, cores, tamanho, formas, grandezas e medidas,  tratamento da informação. 

14.9 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

Os Transtorno do Espectro Autista (TEA) são distúrbios nas interações sociais recíprocas 

que costumam manifestar-se nos primeiros cinco anos de vida. Caracterizam-se pelos padrões de 

comunicação estereotipados e repetitivos, assim como pelo estreitamento nos interesses e nas 

atividades. 

Os TEA englobam os diferentes transtornos, as psicoses infantis, a Síndrome de Asperger, a 

Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett. 

Com relação à interação social, crianças com TEA apresentam dificuldades em iniciar e 

manter uma conversa.   

Algumas evitam o contato visual e demonstram aversão ao toque do outro, mantendo-se 

isoladas. Podem estabelecer contato por meio de comportamentos não-verbais e, ao brincar, 

preferem ater-se a objetos no lugar de movimentar-se junto das demais crianças. Ações repetitivas 

são bastante comuns. 
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Os Transtornos do Espectro Autista também causam variações na atenção, na concentração 

e, eventualmente, na coordenação motora. Mudanças de humor sem causa aparente e acessos de 

agressividade são comuns em alguns casos. As crianças apresentam seus interesses de maneira 

diferenciada e podem fixar sua atenção em uma só atividade, como observar determinados objetos, 

por exemplo. 

Com relação à comunicação verbal, essas crianças podem repetir as falas dos outros - 

fenômenos conhecidos como ecolalia - ou, ainda, comunicar-se por meio de gestos ou com uma 

entonação mecânica, fazendo uso de jargões. 

 

Objetivo Geral 

 Desenvolver atendimento que considere o estudante o centro da ação pedagógica, 

desenvolvendo competências que favoreçam seu equilíbrio emocional e seu bem-estar pessoal, 

aproximando-o de relações humanas significativas. 

 

 Objetivos específicos 

 Estimular o desenvolvimento social e afetivo visando interação e a participação ativa 

no grupo social; 

 Propor atividades que propiciem a assimilação da linguagem e o desenvolvimento da 

compreensão da comunicação verbal e não verbal; 

 Organizar momentos para a expressão verbal, quando possível, de forma 

compreensível, propiciando a interação com seu grupo social e a ampliação do vocabulário; 

 Propor atividades que favoreçam a independência, neste caso, as atividades devem 

ser possíveis de serem executadas facilmente pelo aluno, sem ajuda, quando possível, com apoio 

apenas da organização dos materiais; 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo com o aprimoramento da capacidade de 

resolver problemas na busca de uma melhor qualidade de vida; 

 Estabelecer situações em que o estudante possa perceber e utilizar o próprio corpo, e 

adquirir controle postural; 

 Promover a socialização em competições esportivas; 

 Propiciar a aquisição de hábitos de vida autônoma e social de forma independente. 

 Organizar uma rotina estruturada diária previsível; 

 Executar tarefas curtas e com a utilização de materiais previamente selecionados para 

que o estudante consiga compreender totalmente a proposta; 
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 Priorizar vínculos pessoais que favoreçam as ações pedagógicas de acordo com o 

currículo funcional; 

 Utilizar o inventário de habilidades. Aplicar instrumento de avaliação, como a escala 

de Portage de Desenvolvimento; 

 Observar os pré-requisitos necessários para a habilidade a ser adquirida. 

 

Estratégias 

A estruturação da apresentação em estratégias visa organizar o inventário das aquisições e 

capacidades de cada estudante. Nessa perspectiva alguns cuidados o educador deverá tomar para 

desenvolver as atividades propostas tais como: análise documental; identificação das 

particularidades; formação do perfil individual; diagnóstico, leitura de relatórios e demais 

informações a respeito do aluno, entrevista com os pais; pontuar das informações para que se possa 

conhecer melhor o aluno, observar as dificuldades e as habilidades e se faz uso de medicamentos. 

Estabelecer rotinas em grupo e ajudar o aluno a incorporar regras de convívio social são 

atitudes de extrema importância para garantir o desenvolvimento na escola. Boa parte dessas 

crianças precisa de ajuda na aprendizagem da autorregulação. 

 

  14.10  Deficiência Intelectual 

Conforme Orientação Pedagógica do Ensino Especial (2010) “Segundo a atual American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD, deficiência intelectual/mental 

é a “incapacidade caracterizada por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual 

como no comportamento adaptativo, expressa nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e 

práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 18 anos de idade” (AAMR, 2006, p. 20). (...) A 

deficiência intelectual/mental refere-se, portanto, a um estado particular de funcionamento 

intelectual iniciado na infância, apresenta característica multidimensional e é passível de 

responder positivamente aos apoios individualizados oferecidos à pessoa. ” 

Considerando-se que a criança com deficiência intelectual apresenta dificuldades em 

assimilar conteúdos abstratos, faz-se necessário a utilização de material pedagógico concreto, e de 

estratégias metodológicas práticas para que esse aluno desenvolva suas habilidades cognitivas e 

para facilitar a construção do conhecimento. Os jogos e brincadeiras são estratégias metodológicas 

que apresentam as duas características acima citadas. Proporcionam a aprendizagem através de 

materiais concretos e de atividades práticas, onde a criança cria, reflete, analisa e interage com seus 

colegas e com o professor. 
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Objetivo Geral 

 Desenvolver através de um currículo com foco no desenvolvimento das habilidades 

necessárias para inclusão sócio laboral e das habilidades intelectuais gerais da pessoa com 

deficiência intelectual e múltipla.  

 

Objetivos específicos 

 Possibilitar que a pessoa adquira um nível máximo de autonomia pessoal. 

 Desenvolver habilidades de vida diária e sociais; 

 Treinar hábitos e atitudes essenciais para a vida e para o trabalho; 

 Facilitar a compreensão do mundo onde vivemos e o mundo do trabalho; 

 Propiciar uma autoavaliação quanto às aspirações e limitações pessoais para 

determinadas tarefas; 

 Capacitar o educando para viver em sociedade, buscar sua autonomia e 

independência. 

Estratégias 

 Estimular o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, percepção, 

memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros. 

 Fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar 

iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações. 

 Promover a saída de uma posição passiva e automatizada diante da aprendizagem 

para o acesso e apropriação ativa do próprio saber. 

 Engajar do aluno em um processo particular de descoberta e o desenvolvimento 

de relacionamento recíproco entre a sua resposta e o desafio apresentado pelo 

professor. 

 Priorizar o desenvolvimento dos processos mentais dos alunos, oportunizando 

atividades que permitam a descoberta, inventividade e criatividade. 

 Exercitar sua atividade cognitiva, de modo que consiga o mesmo, ou uma 

aproximação do mesmo. 

 

15-  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE 

 

15.1   Fundamentação legal 
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 O Atendimento Educacionais Especializado à criança de 0 a 3 anos- precoce destina-se a 

criança com necessidades educacionais especiais e as consideradas de risco (BRASIL/MEC/SEESP, 

2001), isto é, vulneráveis a apresentarem atraso no seu desenvolvimento. 

Esse atendimento precoce tem carácter preventivo e preconiza uma pedagogia voltada a 

diversidades e necessidades específicas do aluno em diferentes contextos, com a adoção de 

estratégias pedagógicas dinâmicas e diferenciadas. Corresponde a visão integral do 

desenvolvimento na qual o aluno é considerado uma pessoa autônoma inserida num determinado 

contexto sócio histórico e cultural, levando em consideração os aspectos das ações mediadoras nas 

interações entre as crianças, professores e seus familiares. 

Este atendimento visa assegurar o desenvolvimento de um ambiente adequado para a 

realização das ações relativas a coesão familiar como base para a inclusão social, priorizando o 

papel dos pais, as atividades estimuladoras e as iniciativas de autogestão, para que eles próprios se 

constituam como agentes de mudança. 

15.2  Objetivo Geral 

Promover o desenvolvimento das potencialidades da criança de 0 a 3 anos no que se refere 

aos aspectos físicos, cognitivos interação e comunicação mediante atividades significativas e 

lúdicas, assim como orientação, apoio e suporte à família e ao processo verdadeiramente inclusivo 

fundado na dimensão humana. 

 

15.3  Organização do Programa 

A operacionalização dos atendimentos deve ter como eixo o processo de aprendizagem 

global das crianças, traçando objetivos pedagógicos, enfatizando a construção do conhecimento, 

desenvolvendo trabalhos coletivos, voltado para aquisição de competências humanas e sociais. Isto 

significa formar e educar para a vida (Saberes e Práticas/ Mec. 2003). 

O programa deve ser elaborado numa abordagem pedagógica tendo como foco principal: 

 Escuta e acolhida da criança e seus familiares; 

 Trabalha a partir das potencialidades da criança, tendo em vista o atendimento às 

necessidades específicas no contexto familiar e escolar; 

 Apoiar a relação dialógica e interações positivas mãe-criança, criança-criança, mãe-mãe; 

 Respeitar as prioridades, os pontos de vista e a cultura familiar; 

 Valorizar os elementos psicoafetivos pela interação em brincadeiras e jogos sociais em 

grupo; 
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 Desenvolver o programa em pequenos grupos, valorizando o brincar, a troca de experiência 

e a construção coletiva do conhecimento entre crianças e familiares; 

 Privilegiar atividades lúdicas de interação, comunicação, artes, cultura, lazer e recreação; 

 Mobilizar a comunidade para atitudes positivas e apoio comunitário às crianças e familiares; 

O programa da Precoce pode ser organizado por meio de quatro formas complementares de 

atendimento, conforme a necessidade da criança e da família. 

Momento individual – escuta, acolhimento da família, apoio à relação mãe-filho e 

construção de vinculo. Avaliação funcional e do desenvolvimento global, independência e 

autonomia, realizada pelo professor avaliador. 

Momento em grupo e ou individual -  desenvolvimento de habilidades e competências, 

atividades lúdicas e recreativas, adaptação curricular, currículo funcional, realizado pelo professor 

educador pedagógico e pelo educador físico. 

Trabalho conjunto com a família – favorece o desenvolvimento de competências na 

família e na comunidade para lidarem com as resoluções dos problemas cotidianos, reuniões de 

interação psicossociais, grupo de pais de acordo com interesses e prioridades apontadas pelos 

mesmos para o desenvolvimento de competências, palestras, cursos, seminários, ofícios de arte e 

brinquedos e criação de associação de pais, realizados pelo professor de atendimento aos pais.  

Serviço de apoio pedagógico – tem por finalidade auxiliar ao professor e aluno no processo 

de desenvolvimento e aprendizagem identificando as necessidades educacionais especiais, ajudando 

a escola comum na educação infantil a implantar respostas educacionais à essas necessidades, o 

serviço de apoio pedagógico deverá ser desenvolvido pelo professor itinerante da precoce/educação 

infantil com vistas a garantir o sucesso de criança no processo de inclusão. 

 

16- ATENDIMENTOS INTERDISCIPLINARES   

Os alunos serão atendidos em até três programas nos atendimentos relacionados dentro do 

horário de regência ou turno contrário para aqueles que virão das escolas regulares. 

 Programas Especiais 

o Artes Musicalização 

o Educação Ambiental 

o Artes Plásticas 

o Laboratório de Informática – PROINFO – Informática Adaptada 

o Culinária Experimental 
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 Educação Física 

 

16.1  Artes Musicalidade  

O Programa Artes Musicalidade surgiu da necessidade de oferecer às nossas crianças e 

jovens uma atividade que vá além do currículo funcional no âmbito da Escola. 

Objetivo Geral 

Desenvolver as novas formas de comunicação social, autoestima, autodisciplina, auto 

segurança, socialização e coordenação motora dos alunos com necessidades especiais do CEE 

Guará 01. 

A música são muito mais do que simples divertimento. 

Objetivos Específicos 

Trabalha-se a musculatura, postura, orientação espacial, coordenação motora, flexibilidade, 

ritmo, criatividade, entre outros. 

Principais Ações 

Cantar, dançar, conhecer vários repertórios, despertar a parte sensorial auditiva e exercita o 

equilíbrio e a coordenação motora.  

  

16.2  Educação Ambiental 

Pode-se entender que a educação ambiental é um processo pelo qual o educando começa a 

obter conhecimentos acerca das questões ambientais, onde ele passa a ter uma nova visão sobre o 

meio ambiente, sendo um agente transformador em relação à conservação ambiental. (Aurélia 

Barbosa de Medeiros, Maria José da Silva Lemes Mendonça, Gláucia Lourenço de Sousa, Itamar 

Pereira de Oliveira) 

Vivências de situações cotidianas para entender a preservação do meio ambiente, e 

promover ações de ordem educativas sociais e recreativa partindo de abordagens específicas 

compatíveis com a clientela atendida. 

“A educação ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, iniciando em nível 

pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou informal” (M. Guimarães). 

Objetivos Gerais 

Conscientizar que a preservação do meio ambiente é primordial para o nosso planeta e 

qualidade de vida. 
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Principais Ações 

Uso racional da água, combate à Dengue, Alimentação Saudável, Estimulação sensorial, e 

manuseio de texturas ásperas, lisas, construção de objetos usando materiais recicláveis. 

 

16.3   Artes Plásticas 

“A Arte é fundamental no aprendizado das crianças, pois promove uma atitude participativa 

na construção dos sentidos artísticos: sensibilização, percepção, criação, imaginação”. Aparecida 

Ferreira Maia Paglarin 

A arte possibilita o desenvolvimento de atitudes essenciais para o indivíduo como o senso 

crítico, a sensibilidade, criatividade, amplia o repertorio de imagens do estudante,  

 Objetivos Gerais 

Propiciar o desenvolvimento das habilidades cognitivas, da percepção e da imaginação por 

meio das artes plásticas, ampliando o conhecimento de mundo que possuem, manipulando 

diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de 

manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística. 

Objetivos Específicos 

Trabalhar de maneira integral todas as áreas do conhecimento, utilizando a música poesia; 

teatro e dança conforme o currículo funcional do aluno. 

Ampliar o universo expressivo das crianças, oportunizando o acesso às linguagens artísticas. 

 

 

 

  16.4 Laboratório de Informática 

O uso da Tecnologia como recurso e estratégia de ensino possibilitam o desenvolvimento e 

potencializam a aprendizagem de alunos com necessidades especiais, além de aumentar as 

possibilidades cognitivas a partir de atividades e jogos que instiguem o desenvolvimento de 

habilidades em diversas áreas como a comunicação, expressão dos sentimentos e do pensamento, da 

leitura e da interpretação, do raciocínio lógico para a construção do conhecimento, além do 

desenvolvimento da coordenação motora, viso-motora, audiomotora, organização espacial e da 

memória visual. 

Objetivos Geral 

 Oferecer aos Alunos com Necessidades Especiais atendimento especializado no Laboratório 

de Informática Educativa, com intervenções pedagógicas que possibilitem seu desenvolvimento 
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pleno, através do uso de estratégias e recursos tecnológicos como o computador e outras 

tecnologias. 

Objetivos Específicos 

  Propiciar o acesso à inclusão digital através do uso do Computador e Internet. Promover o 

desenvolvimento comportamental desejado do aluno diante ambiente virtual e das novas 

tecnologias. Desenvolver habilidades motoras e visomotoras do aluno com o uso das ferramentas 

tecnológicas e de softwares pedagógicos. 

 

16.5 Educação Física 

“Atendimento educacional especializado que objetiva o desenvolvimento integral dos 

estudantes, a fim de dar suporte à aquisição de um repertório de competências e de habilidades 

psicomotoras básicas. Baseiam-se em atividades com o corpo, cujo movimento e ludicidade são 

compreendidos como aspectos indissociáveis da aprendizagem. O Programa de Educação Física 

Especial é sistematizado em fases e ciclos que correspondem ao desenvolvimento neuropsicomotor 

dos estudantes. Para a correta adequação às fases e ciclos, a fim de atender às necessidades 

educacionais dos estudantes, faz-se necessária a realização de avaliação física de cunho pedagógico 

por parte dos professores de educação física ” (Orientação Pedagógica do Ensino Especial, 2010). 

Objetivos Gerais 

A Educação Física a ser trabalhada no Centro de Ensino Especial visa o desenvolvimento 

global do aluno, tomando consciência do seu corpo situando-o no tempo e espaço, para que ele 

coordene seus movimentos com desenvoltura e tenha uma boa imagem corporal. 

 Objetivos Específicos 

 Desenvolvimento da coordenação neuromuscular ampla e de habilidades motoras 

simples; 

 Desenvolver e estimular a coordenação motora fina e adaptação do corpo a situações 

posturais diferenciadas; 

 Desenvolvimento da coordenação dinâmica; 

 Desenvolvimento da lateralidade e controle da tonicidade muscular; 

 Desenvolvimento da noção de espaço, ritmo e acurácia de movimentos; 

 Desenvolvimento da velocidade de reação; 

 Desenvolvimento da coordenação óculo-manual e do equilíbrio; 

 Desenvolver a propriocepção de movimentos com os membros superiores e 

inferiores; 
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 Desenvolver e estimular a confiança e a segurança ao deslocar-se no meio líquido; 

 Trabalhar a imersão; 

 Estimular batidas de pernas, chutes na água, movimentos de flexão e extensão de 

membros inferiores; 

 Estimular a flutuação com o auxílio do professor; 

 Estimular a atenção, a concentração e a calma. 

 

16.6  Cozinha Experimental 

Na Cozinha Experimental são trabalhados conceitos de alimentação saudável, 

aproveitamento de alimentos, redução de desperdício, bem como organização e higiene. O 

Programa foi idealizado com a finalidade de promover ao aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais atividades que proporcionem maior independência social. 

O Programa teve início no Centro de Ensino Especial 01 do Guará em 1999, atendendo à 

clientela oriunda das Classes Especiais e do próprio Centro Especializado – Área Deficiência 

Mental, TEA e pessoas com deficiência da comunidade. 

Objetivos Gerais 

Promover a inclusão social de pessoas com deficiências, por meio da manipulação e preparo 

de alimentos, a fim de oportunizar uma melhor qualidade de vida a estes cidadãos e torná-los um 

pouco mais independente podendo ser inserido no mercado de trabalho. 

Objetivos Específicos 

 Atender o educando individualmente e ou em grupo de acordo com a especificidade de cada 

um; 

 Buscar parcerias no desenvolvimento das ações; 

 Desenvolver no educando os valores de cidadania, socialização, disciplina, solidariedade, 

responsabilidade, senso crítico e compromisso com suas atividades; 

 Desenvolver o gosto pelas atividades relacionadas à culinária; 

 Propiciar ao educando oportunidades de se qualificarem nas atividades domésticas 

necessárias à vida diária; 

 Orientar como organizar armários, prateleiras, geladeiras separando os alimentos 

adequadamente de acordo com a categoria e a data de validade; 

 Executar receitas diversas explorando: quantidade, peso, medida, sólido, líquido, sabor, 

cheiro, temperos, etc.; 
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 Orientar quanto ao uso de roupas adequadas e uniformes para a realização das atividades: 

aventais, toucas, máscaras, etc.; 

 Preparar o educando para fazer a higienização correta: unhas cortadas e limpas, lavar braço 

e antebraço, cabelos limpos e presos; 

 Orientar o educando como deve ser organizada a cozinha e o material utilizado; 

 Explicar como fazer a higienização correta dos alimentos que serão utilizados, de acordo 

com o manual de normas e rotinas da cozinha experimental; 

 Preparar o educando para comercializar os produtos; 

 Participar de atividades físicas, artes, teatro e dança; 

 Educar, ensinar e instruir para a vida prática, proporcionando o desenvolvimento de 

comportamento e atitude adequados para o convívio social; 

 Proporcionar atividades educativas e indicar estratégias aos educadores para o 

desenvolvimento de habilidades funcionais e conhecimentos que serão importantes para 

tornar a pessoa com deficiência intelectual independente e produtiva, conforme suas 

possibilidades na sua vida escolar, familiar e social.  

 

17 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Visando implantar e implementar as ações da PP-2019, no CEE 01 Guará, serão 

desenvolvidas as seguintes estratégias nas instâncias:  

17.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 

 A gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, privilegiando o 

trabalho em equipe e buscando o envolvimento pleno do compromisso coletivo. A prioridade é 

estabelecer uma relação dialógica, amigável e respeitosa, expressando o compromisso  conforme os 

objetivos propostos. 

 

17.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

  A escola propõe um espaço democrático em que a qualidade na educação seja um direito de 

todos. Esta unidade escolar tem como meta a finalidade de atingir o sucesso dos resultados 

educativos, buscando a participação da família para que o conceito de qualidade e as consequências 

educacionais ultrapassem a esfera micro (sala de aula) e expanda para esfera (familiar). 
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17.3  GESTÃO PARTICIPATIVA  

Para que as ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas é fundamental que a 

unidade escolar estabeleça uma rede de relações entre estudantes, professores e demais 

componentes da comunidade escolar, mediando a construção de uma identidade própria é, portanto, 

um trabalho importante a ser exercido quanto a realização de análise da realidade, da busca de 

mudanças, da visão interativa e reflexiva por meio da participação de todos os envolvidos no 

processo educativo. 

 

17.4  GESTÃO DE PESSOAS 

  São as pessoas que definem metas e a forma de administrar o desempenho geral da escola, 

tendo em vista o processo de gestão democrática. A meta principal: O grande desafio de hoje é 

administrar bem seus recursos humanos, pois são as pessoas que auxiliam no processo de 

aprendizagem e com este faz-se necessário fazer um bom diagnóstico sobre gestão de pessoas na 

escola tais como: 

 um levantamento das condições organizacionais que são enfrentadas; 

 planejar os objetivos na área de gestão de pessoas juntamente com os objetivos da 

organização;  

 avaliar os resultados constantemente; 

 Valorizar os aspectos culturais, raciais e étnico do grupo que compõem a unidade escolar; 

 Proporcionar ao corpo docente e demais servidores momentos de integração e socialização 

 promover uma boa convivência no ambiente de trabalho, o bem-estar de todos e o respeito 

às atribuições que cada um exerce no ambiente escolar. 

 

17.5 GESTÃO FINANCEIRA  

Os recursos financeiros são provenientes do PDAF, cujos valores são definidos, 

proporcionalmente, conforme o número de estudantes. Sua aplicação é deliberada de forma 

participativa e segundo ata de prioridades da escola. São promovidas reuniões com os professores, 

comunidade escolar, Conselho Escolar e demais servidor, para discussões e decisões referentes ao 

emprego das verbas e para elencar prioridades. A prestação de contas e notas fiscais serão  copiadas 

e fixadas nos quadros de avisos, sala dos professores e demais dependências para prestação de 

contas. 
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17.6  GESTÃO ADMINISTRATIVA  

17. 6.1  Secretaria Escolar 

Conforme o Regimento Escolar das Instituições Educacionais Públicas do DF, à Secretaria 

Escolar, subordinada diretamente ao Diretor, compete o planejamento e a execução de atividades de 

escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento alunos, a professores e aos pais em 

assuntos relativos à sua área de atuação 

17.6.2  Supervisão Administrativa 

À Supervisão Administrativa cabe a coordenação e execução das atividades administrativas 

de apoio à organização da escola, nos aspectos relativos aos recursos humanos, materiais, 

pedagógicos, controle patrimonial, financeiros e da merenda escolar. 

  17.6.3 Número de turmas no CEE 01 Guará 

Quantitativo de alunos 2019 

 

 DI DI/DMU DMU TE

A 

OP TOT

AL 

PRECOC

E 

TOTA

L 

AT. 

COMPL. 

TOTA

L 

MAT. --- 15 26 16 16 73 68 141 16 157 

VESP. 29 13 28 14 18 102 66 168 15 183 

TOTA

L 
29 28 54 30 34 175 134 309 31 340 

 

Quantitativo de alunos 2019  

 

 D

I 

DI/DM

U 

DM

U 

TE

A 

O

P 

PRECOC

E 

A. INT/COMP. E.

F 

TOTA

L 

MAT. -- 02 09 08 01 04 05 07 36 

VESP. 04 02 09 06 01 04 07 08 41 

TOTA

L 

04 04 18 14 02 08 12 15 77 

 

Quantidades de turmas -  Programas Interdisciplinares  

Artes: 02  

Educação Ambiental: 02 

Musicalização 02 

Laboratório de informática: 04 

Ed. Física: 08 

Cozinha Experimental: 01 
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Total de turmas: 19 

17.6.4 Organização Administrativa – Instalações Físicas 

   Distribuição do espaço físico: 

 

 Descrição Quantidade 

1 Direção 01 

2 Secretaria 01 

3 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 01 

4 Recursos Pedagógicos 01 

5 Depósito Administrativo 01 

6 Depósito de Materiais de Limpeza 01 

7 Depósito de Merenda Escolar 01 

8 Laboratório de Informática 01 

9 Salas de Aula 14 

10 Sala de Educação Física 01 

11 Sala de Professores 01 

12 Piscina 02 

13 Parque Infantil 01 

14 Sala Programas Interdisciplinares: artes, ambiental e música. 02 

15 Sala de Oficinas Pedagógicas: reciclagem 01 

16 Banheiro Comum – Alunos 03 

17 Banheiro Adaptado 01 

18 Cozinha Experimental 01 

19 Sala de Auxiliares 01 

20 Banheiros de funcionários 02 

21 Cantina  01 
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18- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA  PROPOSTA  PEDAGÓGICA 

 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Especial 01 do Guará, será avaliado por meio 

de questionário  envolvendo todos os seguimentos da escola,( pais, professores, servidores da 

limpeza, merendeiros,  educadores sociais voluntários e monitores). 

Será  realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática na escola, com o objetivo de 

diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular, da 

parte pedagógica e da infraestrutura da escola, bem como as interações e relações interpessoais de 

todos que trabalham na instituição de ensino. A avalição deve estar apoiada em princípios e valores 

comprometidos com a instituição de estudante cidadão. Dessa forma, a avaliação do  CEE01 Guará  

tem como função diagnóstica, dialógica e transformadora da realidade escolar. 

 

19- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das leis, decretos e resoluções voltadas para a educação especial, entendemos que o 

país deu um grande passo nos últimos anos no que diz respeito à política educacional. No entanto, é 

necessário pensar nas possibilidades que encontramos ao aplicá-las na escola. Enfrentamos um 

grande desafio, mas hoje temos uma base política que nos sustenta, podendo cobrar das autoridades 

competentes melhoria tanto nas condições de trabalho (infraestrutura) quanto no suporte técnico 

cobrar dos. 

Diante disso, percebemos que as práticas pedagógicas, a formação continuada e o trabalho 

colaborativo contribuem para a qualidade educacional desses alunos, fazendo com que eles tenham 

acesso ao currículo escolar de forma, mas de uma forma funcional que venha atender as 

necessidades dos demais alunos. 

Buscamos, juntamente com os profissionais da escola, promover momentos de 

reflexão/ação/reflexão através do projeto “Viver Bem com Arte e Alegria”, com o objetivo de 

desenvolver trabalhos colaborativos entre professores, alunos, direção e servidores e todos que 

fazem parte do processo educativo.  

Na dimensão social, a escola se posiciona como articuladora, visando assegurar os direitos 

do aluno especial, como cidadão, com direito à equidade, igualdade de oportunidades educacionais, 

independentemente dos comprometimentos que possam apresentar; direito de ser respeitado na sua 
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dignidade humana, direito à liberdade de aprender e expressar-se e direito de ser diferente, dentro 

dos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, valorizando-os na prática pedagógica como norteadores da vida cidadã. 

Ainda segundo a Resolução nº 01/2009, do Conselho de Educação do Distrito Federal, a 

educação especial deve considerar os objetivos e fins de cada nível, etapa e modalidade de educação 

e ensino e a sustentabilidade do processo inclusivo, visando ao atendimento das necessidades 

educacionais especiais dos estudantes, de modo a assegurar a dignidade humana e o direito 

individual, a busca da identidade, reconhecimento e valorização das diferenças e potencialidades, o 

desenvolvimento da autonomia para o exercício da cidadania e a inserção na vida social e no mundo 

do trabalho com igualdade de oportunidades. 

Apresentamos então o nosso plano de trabalho firmando o nosso propósito de adotar como 

base norteadora para gestão, políticas e programas que visem: a formação integral do aluno. 

Portanto, a principal estratégia é garantir a continuidade das propostas levantadas nesse 

processo de discussão no fortalecimento pela manutenção e luta pelos interesses da comunidade 

escolar. 
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Questionamentos e reflexões da comunidade escolar 

 

Onde estamos? 

 

Estamos em uma escola que tem o espaço pequeno para atender uma clientela especial. Na 

visão dos pais, se faz necessária a construção de uma escola com acessibilidade arquitetônica, 

conforme  a Lei N
o
 10.098, DE 19 de dezembro de 2000, nova e adaptada para atender os alunos. 

Acham restrito o espaço e com duas a três turmas na mesma sala, considerado incoerente para um 

atendimento de qualidade. 

Aspiração da comunidade Escolar 

 

O que queremos?  Onde chegamos em 2019 

 

 Fazer cumprir a missão de promover uma escola de qualidade e mais feliz; 

 Uma escola que apresente sempre um ambiente de prazer, de afetividade e de grande 

harmonia; 

 Respeito pela individualidade e amor ao próximo; 

 Ambiente adequado com profissionais capacitados para atender as necessidades dos 

alunos; 

 Profissionais qualificados, equipe multiprofissional capaz de executar com sucesso o 

objetivo do ensino; 

 Melhorar o ambiente das salas, adequando-as às necessidades dos alunos; 

 Salas maiores para o atendimento dos alunos; ter mais acessibilidade nas áreas externas da 

escola; 

 Um espaço maior e com mais atrativos para proporcionar mais qualidade no atendimento 

ao aluno; 

 

 

Onde queremos ir (2019)? O que alcançamos em 2018? 

 

 

 Aspectos Pedagógicos melhoraram bastante; 

 Equipar adequadamente as salas de aula com materiais funcionais para cada modalidade; 

 Incentivar e divulgar trabalhos dos alunos produzidos nas oficinas; 

ANEXOS 
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 Concentrar ações voltadas para a garantia do acesso dos educandos à escola e, sobretudo, 

sua permanência e sucesso no processo educativo; 

 Estimular e adotar programas de formação continuada para os profissionais de educação e, 

para 2019, a Secretaria de Educação está promovendo nas coordenações coletivas (uma em 

nível Central e outra na escola com temáticas únicas para toda a rede denominada de 

VIRADA PEDAGÓGICA); 

 Fazer uma gestão transparente; PRESTANDO CONTA AO CONSELHO ESCOLAR E 

AFIXAR NO MURAL; 

 Discutir com os docentes a importância do trabalho em equipe para obtenção de um 

funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação de igualdade, respeito e 

considerações mútuas; 

 Promover juntamente com o Caixa Escolar e Conselho Escolar atividades e ações para a 

captação de recursos financeiros objetivando melhorias para a escola; prestando conta à 

comunidade escolar; 

 Organização dos passeios e divulgação com mais antecedência;  

 Trabalhar as relações socioprofissionais no ambiente de trabalho; 

 Promover momentos de debates e estudos de pesquisas, palestras com profissionais 

capacitados das diversas áreas de saúde e educação; 

 Realizar atividade cultural, esportiva e confraternização entre os diversos segmentos da 

escola; obedecendo as datas comemorativas mensais;  

 Aprofundar mais no desenvolvimento (especificidade) das crianças; levando em 

consideração o PPI do estudante; 

 Pais mais presentes – com a entrada dos ônibus, os pais se ausentaram um pouco; 

promover encontros pedagógicos para resgatar a família;  

 Mudanças-equipamentos e materiais modernos-recursos; 

 Adquirir elevadores para as piscinas; 

 Construir uma cultura de paz entre todos, conscientizando os profissionais da importância 

da mediação; 

 Trabalhar as relações sociais no ambiente de trabalho; 

 Conscientizar e trabalhar, junto à GESTÃO DE PESSOAS, recursos humanos para ofertar 

mais atendimentos aos alunos nos programas interdisciplinares; 

 Ficou acordado com todo o corpo docente e funcionários que todas as tentativas serão 
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feitas para cumprir com as propostas feitas na construção do PPP em relação ao espaço 

físico/ infraestrutura; 

 Mais banheiros, mais segurança em relação ao espaço físico dos banheiros; 

 Piso antiderrapante; 

 Garantia de espaço físico adequado (iluminado e ventilado); conscientizando os 

professores da necessidade de retirar alguns armários para ter mais espaços em sala; 

 Melhorar o sistema de som; 

 Bater a sirene no início do recreio e no término do intervalo monitorado; 

 Estabelecimento de parcerias efetivas com fonoaudiólogos e fisioterapeutas, não só para 

atendimento, mas também para troca de informações para os professores; 

 Implementar projetos de atendimentos aos pais do Programa de Educação Precoce no 

horário do atendimento do estudante; 

 Avaliação permanente da PP; 

 Publicidade antecipada e semanal do cardápio escolar; 

 Organização de ambientes de socialização fora da escola, para a criação de momentos de 

vivências sociais em outros espaços, através de passeios e afins; 

 Adequação do mobiliário escolar de forma a atender as necessidades educativas, de 

segurança e de acessibilidade; 

 Manutenção dos programas; 

 Participação nos projetos e atividades desenvolvidas no Centro, mesmo que para isso 

adaptações sejam realizados e disponibilizados recursos humanos; 

 Estudo de caso para decidir a quantidade de atendimentos e quais para cada aluno; 

 Buscar parcerias com profissionais de saúde;  

 Promover palestras com a nova proposta da SEDF inserindo a temática “ 

sócioemocionais”. 

 

Aspectos Administrativos e financeiros 

 Administrar, com a participação de professores, pais, funcionários e direção, as verbas 

recebidas, de forma a atingir o objetivo maior que é a construção de uma escola pública de 

qualidade; afixar balancetes dos gastos; 

 Prestar contas bimestralmente do que foi gasto ao Conselho Escolar, professores e 

funcionários, e em seguida, afixar no mural de entrada; 
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 Manter informados, os servidores, de todos os documentos enviados à escola que sejam de 

interesse de cada segmento; 

 Lutar pela permanência dos auxiliares da limpeza no CEE 01, caso a SEDF queira 

privatizar; 

 Discutir de forma democrática com toda a comunidade escolar, como utilizar os recursos 

do PDAF e outras fontes de recursos oriundos de atividades culturais e pedagógicas; 

 Acessibilidade adequada para garantir a segurança, privacidade e melhoria na qualidade 

dos atendimentos. 

Aspectos Financeiros 

 Desenvolver um conjunto de medidas voltadas para a infraestrutura física e suprimento de 

equipamentos e mobiliários adequados, assegurando os padrões de qualidade de 

funcionamento como suporte básico para uma escola efetiva; 

 Prestar contas ao Conselho Escolar e comunidade escolar; 

 Convocar reuniões com a participação do Conselho Escolar e Caixa Escolar, ou sempre 

que se fizer necessário, para definir prioridades e decidir a melhor forma de captação, 

utilização e aplicação dos recursos obtidos pela instituição ou aqueles oriundos das verbas 

públicas (PDAF); 

 A Proposta Pedagógica será avaliada anualmente pelo corpo docente e direção. 

Como chegar lá? 

 

 Com muita dedicação, persistência; 

 

 Políticas públicas reais de Estado; 

 

 Maior investimento do governo;  

 

 Oferecer cursos de capacitação aos profissionais, credenciados pela EAPE, com 180 horas; 

 

 Participação colaborativa, melhor gestão de recursos; 

 

 Respeitar a individualidade; 

 

 Captação de apoio; 

 

 União de pais, mestres e governo;  

 

 Cobrar dos órgãos competentes melhoria na educação de Ensino Especial; 

 

 Cobrança de verba de emenda parlamentar.  
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A grande maioria das metas foi alcançada e outras daremos continuidade para o ano de 

2019 conforme o Currículo em Movimento 
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Festa Junina 

 
 

          Festa Junina 
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Quem sabe faz a hora não espera acontecer.... 
Geraldo Vandré 
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PROJETO  

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
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A IMAGINAÇÃO ESTA NO AR 

2019 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Guará 

Título do Projeto: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – A IMAGINAÇÃO ESTA NO AR 

Unidade Escolar proponente: Centro  de Ensino Especial 01 Guará 

Parceria: Secretaria de Estado de Educação 

Turno: Matutino/Vespertino 

Espaço: Espaço Físico do CEE01 Guará 

Período de Execução – ano letivo de 2018 

Responsável pelo projeto: Margarete Neres de Aquino – Matrícula: 037.554-3 

 

 

 

   JUSTIFICATIVA 

“A história é uma arte de suma importância nas nossas vidas, através delas conhecemos 

fatos, adquirimos experiências e nos despertamos para hábitos de leitura”. Busatto (2006, p 74). 

O propósito de inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, 

princípios, valores, educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de relacionamentos 

afetivos saudáveis, como: carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais e autoestima. 

O educando deve ser considerado como um todo, portanto a educação pode propiciar seu 

desenvolvimento integral; afetivo, cognitivo, psicomotor, sócio cultural. Segundo Bettlheim (1980), 

a fantasia facilita a compreensão dos educandos, pois se aproximam mais da maneira como veem o 

mundo, já que ainda não são capazes de compreenderem respostas realistas. 

  Todos nós somos sonhadores e os educandos não são diferentes, eles são sonhadores e são 

capazes de entender e compreender as coisas da maneira delas, mais entende. O educando com 

necessidades educativas especiais seja de qualquer tipo de deficiência, aprende devagar, com 

lentidão, porém não se pode deixar de acreditar na capacidade de cada um. Os educandos têm forte 

ligação com as histórias, pois as mesmas deixam-nas livres para ser o que querem ser. O imaginário 

traduz o real para a realidade infantil/juvenil, suavizando o impacto provocado pelo tamanho e força 

dos adultos diminuindo o sentimento de impotência dos educandos. 
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Pensando em desenvolvimento pleno do educando, durante o ano letivo de 2018, os alunos 

do Centro de Ensino Especial serão contemplados com Contação de Histórias. 

 

OBJETIVO GERAL 

Possibilitar aos educandos o momento da contação de histórias, influenciando no processo 

de desenvolvimento individual de cada educando bem como as relações sociais, além de incentivar 

a leitura, literatura e convivência no ambiente escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Usufruir de um momento lúdico; 

 Desenvolver habilidades, por meio de observação e prática, que lhe possibilitem contar suas 

histórias de maneira mais elaborada; 

 Refletir, por meio das histórias, em sua conduta diante do meio em que vive. 

 Despertar o gosto pelas histórias 

 Desenvolver atividades de Expressão corporal, utilizando músicas e histórias. 

 Criar o hábito de ouvir histórias, como também o respeito à pessoa que se dispõe a falar. 

 

CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS 

 Linguagem verbal e não verbal; 

 Autoestima; 

 Valores; 

 Família; 

 Movimento; 

 Dramatizações. 

 

METODOLOGIA 

 As Histórias serão contadas utilizando vários tipos de matérias, (reciclados, texturas, 

sonoros, auditivos, etc.); 

 Também será utilizado músicas que fale sobre animais; 
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 Confeccionar animais utilizando vários tipos de papéis e materiais reciclados. 

 

DURAÇÃO  

 O Projeto de Contação de Histórias será desenvolvido durante o ano letivo de 2018. 

RECURSOS HUMANOS 

 Professores; 

 Alunos 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 Aparelho de som com CD e USB; 

 Fantoches; 

 Dedoches; 

 Histórias em varetas; 

 Tecidos; 

 Outros; 

 

AVALIAÇÃO 

            A avaliação deve ocorrer durante todas as etapas do Projeto visando o desenvolvimento 

pedagógico e social do aluno, observando as características individuais, interesses e possibilidades. 

 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Guará 

Centro de Ensino Especial 01 Guará 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Guará 

Título do Projeto: SUPORTE A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Unidade Escolar proponente: Centro  de Ensino Especial 01 Guará 

Parceria: Secretaria de Estado de Educação 

Turno: Matutino/Vespertino 

Espaço: Espaço Físico do CEE01 Guará 

Período de Execução – ano letivo de 2018 
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Responsável pelo projeto: Zilmar Marque Dourado Amorim – Matrícula: 300.626-3 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO / CONTEXTUALIZAÇÃO – BREVE DIAGNÓSTICO 

DA REALIDADE ESCOLAR: 

CEE 01 do Guará - O Centro de Ensino Especial 01do Guará está localizado na QE 20 Lote 

"A" AE Guará I – Fone: 39013709. O Centro de Ensino Especial está sob a Direção de Sandra da 

Costa Rodrigues e Vice Direção Gicileide de Oliveira. O CEE 01 do Guará atende no momento 364 

alunos, nas seguintes modalidades, sendo Educação Precoce, DI, DMU, TEA; com limitações 

moderadas ou severas. 

Sendo assim, é oferecido aos estudantes, além das modalidades acima citadas, Oficinas 

(Cozinha Experimental, Confecção de Papel e Bijuteria e Lava-jato) e complementar para alunos 

inclusos em escolas regulares. E tem como objetivo oferecer atendimento educacional especializado 

a alunos que apresentam necessidades educativas especiais, que por suas especificidades não tem 

indicação imediata para inclusão em escolas regulares ou em classes especiais em escolas regulares.  

 

2. JUSTIFICATIVA: 

Nessa perspectiva, o Suporte a Coordenação Pedagógica, desempenhará uma função de 

alicerce ao trabalho pedagógico escolar. Tal trabalho possibilitará que todos os demais seguimentos 

sejam atendidos em suas necessidades e especificidades. Visando contribuir para a realização de um 

trabalho que venha atender toda demanda pedagógica. 

O nome atribuído ao Projeto Suporte a Coordenação Pedagógica deu-se pela necessidade de 

justificar a atuação da professora readaptada, que atua na instituição, como tal; seguindo 

determinação da portaria. 

A Lei Federal institui parâmetros gerais para readaptação de servidores públicos e conforme 

Lei 8112/1990, artigo 24, define a readaptação como a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 

física ou mental verificada em inspeção médica. 

O termo readaptação refere-se ao afastamento, temporário ou definitivo, do professor, 

pertinente ao cargo ou função de origem, subordinado à Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, com restrição laborativa provocada por alterações clínicas de saúde. Neste 

processo, a readaptação demanda novas responsabilidades, compatíveis com a capacidade de 

trabalho, precedida por LTS (Licença para Tratamento de Saúde), sob laudo periciado por Junta 
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Médica, inspecionando condições físicas e/ou mentais, no desempenho do exercício das atividades 

específicas docente.   

O Suporte a Coordenação Pedagógica, como qualquer outra função, trabalhará para que tudo 

ande corretamente e os objetivos propostos no PPP, sejam atingidos.  

Os professores são os responsáveis pelo ensino-aprendizagem, mas os demais seguimentos, 

dentre eles, o Suporte a Coordenação Pedagógica, também participam desse processo. “Caminhar 

solitariamente nos terrenos da educação significa seguir rumo ao insucesso educacional” Robison 

Sá. 

Todos os profissionais que estão diretamente ligados ao suporte pedagógico, são educadores. 

E como tais, têm como objetivo a educação. 

"Educação é um conjunto. Ensinamos aos alunos os conteúdos curriculares e também os 

atitudinais, passando valores e maneiras de se relacionar com as pessoas que certamente servirão de 

exemplo para os estudantes", afirma Sonia Balzano, diretora do DPSEE-RS. 

Por tudo isso, os valores, o respeito, a ética deverá permear todo trabalho desenvolvido pelo 

Serviço de Apoio à Direção do CEE 01 do Guará.  

 

3. OBJETIVOS: 

3.1 GERAL 

Desempenhar um trabalho organizado e estruturado no âmbito da Coordenação Pedagógica, 

de modo a oferecer um serviço de excelência, a fim de dar suporte aos demais seguimentos da 

instituição de ensino; para que os objetivos educacionais sejam atingidos. 

3.2 ESPECÍFICOS 

Dar suporte a Coordenação Pedagógica, oferecendo condições para que os professores  

trabalhem coletivamente, por meios das seguintes ações: 

 Entregar os materiais pedagógicos aos professores; 

 Manter atualizado e organizado todos os recursos didáticos e pedagógicos; 

 Registrar a entrada e saída do material entregue aos professores regentes;  

 Assegurar que o material esteja adequado e na quantidade certa para as turmas; 

 Realizar um trabalho com profissionalismo, respeito e ética; 

 Promover ações que propiciem melhorias para a realização do trabalho proposto e respaldo 

para sua responsabilidade perante o material em seu poder. 
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3. ESTRATÉGIAS 

 O Suporte a Coordenação Pedagógica pretende realizar o trabalho de modo a atender 

todos os seguimentos e demandas apresentadas; 

 A efetivação das atividades dar-se desenvolvendo as tarefas como recebimento; 

inventário, classificação, controle e disposição dos materiais, de recursos pedagógicos, 

adequadamente, bem como o serviço que lhe for solicitado; 

 Zelando pela ordem e organização do ambiente e bens que lhes for confiado; 

tornando o espaço propício para a permanência da profissional atuante e para os demais que por ali 

passarem; 

A distribuição de materiais dá-se de forma programada, som requisição.  

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO: 

 Recursos Humanos 

 01 (um) Professor readaptado. 

 Clientela Alvo 

 Todos os profissionais dos seguimentos da UE. 

 Turnos matutino e vespertino. 

 Recursos materiais 

 Espaço físico do CEE 01 do Guará 

 Utilização de área dentro dos limites da escola, com equipamentos adequados. 

 Materiais de uso permanente 

 Instrumentos de Controle 

 Caneta, lápis, borracha. 

 Imobiliários como mesa, cadeiras, armários e o que mais se fizer necessário. 

 Materiais didáticos/pedagógicos.  

 

5. CRONOGRAMA 

 Ano Letivo: 2019 

 Início: Fevereiro de 2019. 

 Turnos: matutino e vespertino. 

 Dias de funcionamento: segunda a sexta-feira. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto: Suporte a Coordenação Pedagógica está diretamente vinculado ao processo 

pedagógico da UE e intervém no mesmo contribuindo significativamente com todos que 

necessitarem dos serviços prestados. 

Lembrando que, não se pode eximir de informar que, a profissional que exercerá a função do 

Suporte a Coordenação Pedagógica, apresenta um comprometimento da capacidade laboral, estando 

incapacitada definitivamente para regência de classe, devendo exercer somente atividades 

pedagógicas, respeitando suas limitações; de acordo com memorando.  

Considerando que as atividades citadas neste projeto, não estão ligadas diretamente ao 

atendimento ao estudante e não há atividades que venham comprometer ainda mais sua saúde física 

e mental, de acordo com as estratégias do citado projeto e em conformidade com as Leis que 

respaldam os direitos do readaptado 

.  

 

 

“O ser humano é, naturalmente, um ser da intervenção no mundo à razão de que faz a História. 

Nela, por isso mesmo, deve deixar suas marcas de sujeito e não pegadas de objeto.” 

 Paulo Freire, 1997, p. 119 


