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Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, 

que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos 

caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o 

tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 

ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. 

Fernando Teixeira de Andrade 
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1. APRESENTAÇÃO 

De tudo ficaram três coisas...  
A certeza de que estamos começando...  

A certeza de que é preciso continuar...  
A certeza de que podemos ser interrompidos  

antes de terminar...  
Façamos da interrupção um caminho novo...  

Da queda, um passo de dança...  
Do medo, uma escada...  
Do sonho, uma ponte...  

Da procura, um encontro! 
Fernando Sabino 

 

O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia está localizado na QNO 12 ÁREA 

Especial G – Setor O, esta Unidade de Ensino atende a comunidade escolar de Ceilândia 

Norte e a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno – RIDE1, ofertando aos 

educandos atendimento na Educação 

Especial distribuído nas seguintes 

áreas: Educação Precoce, Deficiência 

Intelectual, Deficiências Múltiplas, 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento/Transtorno do 

Espectro Autista, Oficinas 

Pedagógicas e Atendimento 

Interdisciplinar/Complementar nos 

turnos Matutino e Vespertino. A atual gestão foi eleita de acordo com a legislação em 

vigência correlacionada a Gestão Democrática, Lei nº 4.751/12, sendo a Diretora Márcia 

Serafim Pereira e o Vice-diretor Itamar Assenço Pereira. 

A Proposta Pedagógica2 - PP do CEE 02 de Ceilândia é um documento 

fundamental para construir a identidade da escola de modo que toda a comunidade 

escolar possa exercer seus direitos e deveres de forma articulada com vista a construção 

de um trabalho pedagógico que representa os interesses da comunidade e tenha reflexos 

positivos na aquisição de novos saberes que fortalecem a formação integral do cidadão, 

primando pela legislação apresentada nos documentos: o Projeto Politico Pedagógico 

Carlos Mota, Currículo em Movimento em especifico o da Educação Especial e Educação 

                                                             
1 A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), foi criada pela Lei Complementar n° 94, 

de 19 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n° 2.710, de 04 de agosto de 1998, alterado pelo Decreto 

n° 3.445, de 04 de maio de 2000. 

2 Proposta Pedagógica – PP. 
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Infantil, pelas Diretrizes Pedagógicas e demais documentos em vigência direcionada para 

a Educação Especial que fortalecem o processo de ensino aprendizagem conforme 

assegura as diversas leis normativas correlacionada a Educação no Distrito Federal. 

Entende-se que este documento, quando elaborado coletivamente permite vivenciar no 

espaço escolar a gestão democrática conforme define Libâneo (2004): 

 
O projeto político-pedagógico é o documento que detalha objetivos, diretrizes e 
ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese 
das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas 
da comunidade escolar. 

 

Nessa perspectiva, o Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia ciente de seu 

compromisso junto à comunidade escolar, buscou por meio da participação de todos os 

segmentos: profissionais da carreira do magistério, da carreira assistência e 

pais/responsáveis, reelaborar a Proposta Pedagógica de 2019 com vista a promoção de 

uma educação de qualidade pautada nos princípios da cidadania, alteridade e inclusão 

para todos os educandos. Para tanto, foram organizados momentos de estudo para que a 

comunidade escolar tivesse a oportunidade de expressar seus anseios em relação a 

continuidade do proposta 

pedagógica elaborada para 

triênio de 2016-2019, que será 

implementado no ano letivo de 

2019 considerando as ações 

que foram propostas. 

Na fase inicial, deste 

documento referente ao triênio, 

pode-se afirmar que o estudo 

primou pela proposta 

democrática, onde cada 

segmento teve inicialmente 

acesso a uma breve introdução do que significa a construção da Proposta Pedagógica. 

Por meio da explanação das partes que compõem a estrutura básica do PP com base nos 

documentos legais que são suporte para a elaboração deste documento. A intenção foi 

apresentar de forma breve os principais elementos que podem direcionar a construção 

deste documento de forma fundamentada nas atuais Políticas Públicas que regem a 

Educação nos dias atuais, em destaque o que diz respeito a Educação Especial. 

É importante mencionar que na construção desta PP, os profissionais da Unidade 

de Ensino juntamente com os pais/responsáveis que participaram da elaboração tem a 

ciência que todos os dados mencionados neste documento seja concretizado é 
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necessário a participação efetiva de todos para que juntos possam compreender a 

realidade e a necessidade da comunidade escolar, uma vez que todas as ações 

mencionadas primam pela qualidade e excelência da educação.  

Neste ano de 2019, a revisão 

da PP aconteceu por meio de 

reuniões com os segmentos em datas 

direcionadas para a construção do 

documento com a intenção de 

redirecionar as atividades descritas 

neste documento em anos anteriores, 

sempre considerando que a Gestão 

Democrática permeia pelas propostas 

Pedagógica, Administrativa e 

Financeira. 

Nesse interim, entende-se que 

é importante conhecer a realidade da escola no sentido de direcionar os percursos das 

ações desenvolvidas no decorrer do ano letivo. As ações propostas neste documento 

serão desenvolvidas no decorrer do período em vigência deste documento por meio da 

participação da comunidade escolar do CEE 02, bem como o estabelecimento de 

parcerias com diversas instituições públicas e privadas que possam colaborar para o 

pleno desenvolvimento da referida proposta. 

Temos a certeza que a construção desta PP proporciona a comunidade escolar, a 

possibilidade de fortalecer o processo de pedagógico que será desenvolvido em todas as 

instâncias do conhecimento valorizando a diversidade que existe em nosso meio escolar. 

Destaca-se que a flexibilidade é a característica primordial deste documento no sentido de 

reconstruir as ações que serão desenvolvidas em consonância com a comunidade 

escolar. 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1.MISSÃO 

 

O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia, por meio da autonomia, 

solidariedade, integridade, compromisso, 

respeito, ética e responsabilidade, pretende 

propiciar a toda comunidade escolar uma 

educação de qualidade, que desenvolva 

competências, possibilitando sua inclusão nos 

diversos espaços sociais que participa de forma 

efetiva e exercendo os seus direitos e deveres de 

cidadão. 

A equipe de profissionais do CEE 02 

trabalha respeitando a dimensão cognitiva, 

afetiva, psicomotora, cultural, sociais e outras áreas de interesse dos educandos, criando 

espaços de desenvolvimento e socialização, nos quais se sintam efetivamente 

valorizados em sua diversidade objetivando desenvolver potencialidades de modo que os 

educandos tenham o acesso ao convívio na sociedade como cidadãos. 

Os profissionais desta Unidade de Ensino acreditam em uma educação que prima 

pela interação dos diversos atores que participam deste processo, assim a base do 

trabalho pedagógico pauta-se no diálogo, considerando que este elemento é a ponte para 

esclarecer as opiniões, desejos, anseios e objetivos dos pais/responsáveis, dos docentes, 

do contexto educacional, das políticas públicas e principalmente dos estudantes. 
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2.2  BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia, localizado na QNO 12 – Área 
Especial “G” – foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 1998, com o objetivo de ampliar o 
atendimento aos estudantes com necessidades educativas especiais em Ceilândia. Esta é 
uma instituição pública, subordinada a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, ligada a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral – SUBIN  e 
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. É mantida com recursos públicos 
advindos do Plano de Descentralização de Recursos Financeiros, além de doações e 
verbas advindas de eventos promovidos pela comunidade escolar. 

Desde a sua criação o CEE 02 teve profissionais que se dedicaram em tornar a 
escola um espaço favorável a inclusão por meio da parceria, da troca de experiência, da 
construção de conhecimentos que fortaleceram a história da instituição. Destaca-se que o 
compromisso com a educação foi a mola propulsora de todas as equipes gestoras que 
por meio da parceria foram estabelecendo a continuidade das metas de modo que hoje 
podemos afirmar que cada um a seu tempo e modo contribuíram de forma efetiva para o 
pleno desenvolvimento das ações realizadas no Centro de Ensino Especial 02 de 
Ceilândia até a presente data. 

 O CEE 02 de Ceilândia atua na educação das pessoas com 
deficiência/transtornos, proporcionando-lhes a oportunidade de ultrapassar barreiras 
econômicas, sociais e culturais, com intuito de contribuir pela qualidade de vida e 
valorização do ser humano pela vivência e exercício pleno da cidadania. No âmbito 
escolar temos a seguinte composição em relação ao capital humano: 

NOME FUNÇÃO 

Marcia Serafim Pereira Diretora 

Itamar Assenço Pereira Vice-diretor 

Alessandra Barcelos Vieira Sousa  Secretaria Escolar 

Alessandra Bomfim Cavalcante Sup. Administrativa 

Joelma de Oliveira Moura Sup. Pedagógica 

Maria Raquel Oliveira Lima Pedagoga  

Renata de Jesus Castilho Orientadora Escolar 

Celda Rejania Pinheiro Coordenadora de TGD/TEA e OFICINAS 

Daniele Amaral Rocha  Coordenadora do Interdisciplinar/Complementar 

Reginaldo França Aguiar Coordenador de DI/DMU e DMU 

Adriana Campelo S. da Silva Coordenadora da Educação Precoce 

 
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS CARREIRA ASSISTÊNCIA   

Agente de Educação 41 

Técnicos e Agentes Readaptados  08 

Técnicos e Agentes Restrição/LTS 02 

Analista Psicólogo  00 

Agente de Educação/monitor 01 

 
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS MAGISTÉRIO  

Professores Efetivos  75 

Professor CID Paraolímpicos 01 

Professores de Contrato Temporário 12 

Professores Readaptados  08 

Professor de Restrição 03 
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QUANTIDADE DE EDUCADORES SOCIAIS  

Educador Social Voluntário  24 

 
QUANTIDADE DE ESTUDANTES   

Educação Precoce 264 

Oficinas Pedagógicas 64 

Deficiências Múltiplas 60 

DI/DMU 22 

TGD/TEA 33 

 
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

01 Sala – Direção 

01 Sala – Secretaria 

01 Sala – Apoio Administrativo 

01 Copa 

01 Sala – Atendimento aos Pais da Educação Precoce 

01 Sala – Auxiliares de Educação 

02 Salas – Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 

05 Salas – Coordenação 

08 Salas – Atendimento da Educação Precoce 

03 Salas – Classes de estudantes com Deficiência Intelectual 

07 Salas – Classes de estudantes com Deficiências Múltiplas 

08 Salas – Classes de estudantes com GD/TEA 

02 Salas – Oficinas Pedagógicas 

01 Salas – Laboratório de Informática 

01 Sala –  Artes 

01 Cozinha 

03 Depósitos 

01 Sala de Empréstimo de material pedagógico e lúdico 

01 Brinquedoteca  

02 Salas – Psicomotricidade e Educação Física 

01 Sala –  Educação Ambiental 

01 Refeitório 

01 Auditório 

02 Piscinas Pequenas – Atend. Educação Precoce 

01 Cantina 

22 Banheiros 

01 Arena Coberta 

01 Galpão de 9m com 02 Banheiros 

04 Parques Infantis 

01 Quadra Poliesportiva Coberta 

01 Guarita 

01 Pátio Coberto 

01 Estacionamento Interno 

01 Jardim Sensorial. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

3.1  ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES POR MODALIDADE   

 

No Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia, os estudantes são atendidos por 

diversos profissionais licenciados em Pedagogia, 

Educação Física e Artes, bem como Orientador 

Educacional, que desempenham funções específicas e 

que fortalecem o desenvolvimento do corpo discente em 

vários contextos.  

As atividades pedagógicas acontecem no espaço 

interno e externo da escola, tendo como referências as 

orientações do Currículo em Movimento da Educação Especial que norteia a importância 

do contato do aprendiz com diversos contextos de modo que a construção do 

conhecimento seja adquirida gradativamente, assim, os estudantes participam de visitas a 

museus, parques, zoológico, clubes, cinema, teatro e outros meios sociais e culturais. 

No CEE 02 de Ceilândia o atendimento da Educação Precoce, esta em 

conformidade com a Estratégia de Matricula de 2019, realizando o atendimento para 

estudantes com a faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses de idade com suspeita de 

qualquer atraso no desenvolvimento ou deficiência comprovada. Os estudantes recebem 

atendimentos de cinquenta minutos duas vezes por semana, em dias alternados, com 

professores de Atividades e de Educação Física. Quanto à organização curricular, a 

Educação Precoce fundamenta-se nos pressupostos teóricos de Vygostsky, Piaget e 

Wallon e demais teóricos que abordam o desenvolvimento e a aprendizagem na primeira 

infância. As atividades lúdicas constituem o berço obrigatório das atividades intelectuais e 

sociais, sendo por isso indispensável às práticas educativas. O processo avaliativo é de 

competência dos profissionais envolvidos no programa e com foco no desenvolvimento 

gradativo do educando. Essa é realizada por observações diárias, preenchimento da ficha 

evolutiva e do relatório semestral. A educação física, nesta área, visa o processo de 

desenvolvimento motor, principalmente no primeiro ano, utilizando o meio aquático e a 

sala de aula, bem como os demais espaços da escola que contribuem para o 

desenvolvimento psicomotor. A partir dos dois anos de idade é trabalhado a interação 

social e a autonomia.  
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No atendimento nas turmas de Deficiência Múltiplas – DMU, os estudantes desta 

área são acolhidos por professores de Atividades, Artes, Educação Ambiental, Informática 

e Educação Física conforme deliberado em Conselho de Classe. Destaca-se que a faixa 

etária no ano de 2019, está em conformidade com a Estratégia de Matrícula, sendo os 

atendimentos diários ou em dias alternados, conforme a faixa etária dos educandos e 

diagnóstico da turma, respeitando a modulação. Quanto à organização pedagógica o 

trabalho desenvolvido procura atender as particularidades dos educandos, sendo 

reorganizado mediante estudo de caso conforme as necessidades relatadas pelos 

docentes em benefício dos estudantes. O foco destes atendimentos é oferecer ao 

discente com Deficiências Múltiplas oportunidades educacionais em atenção às suas 

características específicas, favorecendo a autonomia, independência e a inclusão.   

No ano de 2019 temos as Classes de DI/DMU conforme a Estratégia de Matrícula, 

distribuídas conforme a faixa etária dos educandos. O funcionamento desta área 

corresponde ao atendimento referente à educação infantil/currículo adaptado. O 

atendimento acontece diariamente com 05 horas/aula sendo distribuídas entre os 

professores de Atividades e do Atendimento Interdisciplinar: Artes, Educação Física, 

Informática e Educação Ambiental.   

As turmas de Transtorno do Espectro Autista têm turmas com atendimento diário e 

alternado requerendo assim trabalho educacional especializado em consonância com a 

realidade dos estudantes. A organização pedagógica é realizada com as orientações 

registradas no Currículo em Movimento com as devidas adequações curriculares.  A 

avaliação nesta área objetiva possibilitar maior agilidade no processo de aprendizagem 

por meio de: acompanhamento diário dos objetivos propostos para cada estudante, 

reestruturação constante do planejamento e a elaboração do Planejamento Pedagógico 

Individual – PPI no decorrer do ano letivo.  

Nas turmas de Oficinas Pedagógicas, os discentes permanecem na escola por 5 

horas diárias ou em dias alternados. Os estudantes são atendidos pelo professor regente 

que desenvolve o trabalho com material diversificado conforme os projetos estabelecidos 

em função da realidade da turma e recebe também os atendimentos interdisciplinares.   

O Atendimento Interdisciplinar/Complementar atende os estudantes matriculados 

no CEE 02 nas áreas de Artes, Informática, Educação Ambiental e Educação Física, 

sendo realizado um trabalho efetivo com base no Currículo em Movimento com as 

devidas adequações curriculares de modo que possa fortalecer o desenvolvimento dos 

educandos nas diversas áreas de formação. 

No ano de 2019 foi elencado com a comunidade escolar o cronograma de 

atividades que serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo: 
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3.2 Cronograma de Atividades do CEE 02 

 TEMAS DE 2019 Hora 
Cívica 

EVENTOS Formação 
continuada  

Reunião  Pais/ 
Responsáveis 

Atividades 
Extraclasse 

Conselho de 
Classe  

Fevereiro Recepção estudantes 
Baile de Carnaval 

      

Março Alimentação   
Dia da Mulher 
Aniversário Ceilândia 

08/03 
Ed. Precoce 

27/03 – Apresentação Chá Literário 
TGD- Artes.-Ed. Ambiental – Informática  

    

Abril Chá Literário 
Índio – Páscoa   
Brasília Trânsito  

 03/04 -  Apresentação Chá Literário  
10/04 -  Apresentação Chá Literário 
17/04 -  Apresentação Chá Literário 
24/04 – CHÁ LITERÁRIO 

 1° Bimestre  
27/04/2019 
9:00 horas 

Planetário 
 

 

Maio Trabalho – Profissão 
Trânsito  - Mães 
Educação para Vida 

    Parque Nacional 
de Brasília  
Clube Caesb 

 

Junho Meio Ambiente 
Festa Junina 

14/06 
DMU – DI/DMU  

19/06 
OFICINAS POR ÁREA 

  Parque Nacional 
de Brasília 
Parque Setor O 

24/06 – TGD 
26/06 – DI/DMU Oficinas 
27/06 – DMU  
28/06 – Ed. Precoce 

Julho Recesso   03/07- Festa Julina/Aniversariantes 
Direção – DI/DMU 
Ed. Precoce – Educador- Monitor 

 2° Bimestre 
06/07/2019 
 9:00 horas. 

Zoológico   

Agosto Família  
Folclore  - Trânsito  

 17/08 – Festa da Família 
FEIJOADA 

  Parque Nacional 
de Brasília 
Transitolândia  

 

Setembro Primavera – Pátria  
FREC 

06/09 
Oficinas  
Ed. Física 

  3° Bimestre 
28/09/2019 
 9:00 horas. 

Parque Nacional 
de Brasília  
 

 

Outubro FREC Dia da Criança  
Servidor 

  FREC   Parque Nacional 
de Brasília  

 

Novembro 
 
 
 

Consciência Negra 
Proclamação da 
República  

20/11 
TGD  - Artes  
Informática   
Ed. Ambiental 

    19/11 – TGD 
20/11 – DI/DMU Oficinas 
21/11 – DMU 
26/11 – Ed. Precoce 
27/11 -  Ed. Precoce 

Dezembro Formatura 
Natal- Férias 

 Direção- TGD- Artes Informática   
Ed. Ambiental  -Ed. Física 

 4° Bimestre 
07/12/2019   
9:00 horas 

JK Shopping   



14 
 

 

PROJETO COMPARTILHANDO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA 

 

O Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência é uma proposta de trabalho 

criada em 2017 pela Direção do CEE 02 para 

atuação dos 13 educadores readaptados ou 

restrição do CEE 02, teve início com a intenção 

de contribuir na troca de informação entre os 

docentes do Centro de Ensino Especial 02 de 

Ceilândia, Salas de Recursos, Classes de TGD 

e DI e Docentes da RIDE, representada pelos 

profissionais de Cocalzinho e Girassol de Goiás. A Estrutura do Projeto Compartilhando é 

definida pelo organograma: 

 

A parceria entre os docentes permitiu que juntos tivessem oportunidades de 

compartilhar informações, reconstruir novos saberes, perceber a importância da educação 

por meio de atividades práticas e lúdicas. A proposta das atividades pedagógicas com 

base na adequação curricular assegura aos discentes com Deficiência ou Transtorno 

Global do Desenvolvimento/TEA, a promoção de uma educação de excelência 

enfatizando o potencial de cada estudante. 

 No ano de 2018, o projeto teve a atuação de apenas 02 professores readaptados e 

04 com restrição de atividades, que de forma efetiva realizaram os encontros com temas 

específicos que direcionavam para a reflexão e troca de conhecimento e experiências em 

relação ao atendimento dos estudantes que estão inseridos na modalidade de Educação 

Especial.  

No ano de 2019 o Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência está sendo 

implementado, tendo neste momento a participação direta da UNIEB e do Centro de 

Ensino Especial 01 do P.Sul. Destaca-se que o Projeto tem a intenção de contribuir para a 

abertura do diálogo entre os docentes de modo que possam fortalecer a Educação 

Inclusiva em todas as suas instâncias evidenciando assim uma aprendizagem significativa 

para todos os estudantes. A estrutura completa do Projeto Compartilhando Conhecimento 

e Experiência está sendo apresentado em anexo neste documento. 
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PROJETO LEITURA: AÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

O Projeto Leitura de Mundo foi criando no ano de 2017, em função da necessidade 

de ampliar o trabalho com a comunidade escolar no que diz respeito a diversas atividades 

conforme apresenta a estrutura a seguir: 

 

 A finalidade do Projeto é proprocionar uma qualidade de vida para todos os 

segmentos de modo que as questoes elencadas possam ser desenvolvidas de forma 

prática e que contribua para uma mudança de vida. Destaca-se que este projeto é 

desenvolvido por professores readaptados em conformidade a Portaria de Distribuição de 

turmas/atendimentos/procedimentos que define no artigo especifico as diversas atividades 

que podem ser desenvolvidas pelos profissionais readaptados. 

 No ano de 2019, o Projeto está sendo implementado de modo que todas as 

atividades contemplam a comunidade escolar, a proposta este ano é fortalecer a 

compreensão em relação ao Meio Ambiente e a Sustentabilidade, bem como a ampliação 

da qualidade de vida. 

 As atividades são realizadas mensamente, com cada segmento e com atividades 

distintas conforme planejamento anual. Neste ano em relação ao corpo docente e 

discente, esta sendo feito o trabalho voltado para a questão Ambiental, evidenciando os 

elementos que fortalecem a preparação e organização da horta escolar. Em relação a 

familia, a intenção é contribuir para o resgate da autoestima e fortalecer possibilidades de 

inserir no mundo do trabalho por meio de atividades nas áreas de culinária, artesanato, 

reciclagem e outros. 
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SALA DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

JUSTIFICATIVA 

No contexto escolar, sabemos que a Sala de Leitura é um espaço educativo e que contribui de 
forma significativa para o fortalecimento da aprendizagem escolar e permite aos participantes a seu ritmo o 
desenvolvimento de habilidades especificas que permitem ter uma maior compreensão do mundo em que 
estão inseridos. Sabemos que a escola não é somente um lugar para aprender os conteúdos de cada 
componente curricular, mas para ir mais longe e aprender na prática a ser uma pessoa de bem consigo 
mesma, ser um cidadão capaz de decidir e participar da vida em sociedade e estar preparado para 
enfrentar o mundo do trabalho.  

Nesse interim  ciente de nossas atribuições no cenário educacional a intenção da ampliação da sala 
de leitura é contribuir no processo de ensino aprendizagem, favorecendo assim a momentos lúdicos com as 
devidas adaptações considerando o público alvo. 

 

OBJETIVOS 

 Integrar as atividades da sala de leitura aos projetos pedagógicos da Escola;  

 Possibilitar a comunidade escolar do CEE 02 um maior contato com o mundo da literatura nas suas 
diversas faces. 

 Participar das atividades interdisciplinares, dialogando com o corpo docente sobre as contribuições 
da sala de leitura no contexto escolar. 

 Cooperar com o Projeto Compartilhado Conhecimento e Experiência por meio de oficinas, 
apresentações, confecção de materiais que possam contribuir para o processo de formação 
continuada dos diversos profissionais elencados no Projeto. 

 

METAS 

 Proporcionar aos educandos do CEE 02 um espaço lúdico que favorece o desenvolvimento das 
habilidades. 

 Contribuir com o processo de ensino aprendizagem por meio de atividades, jogos, brincadeiras com 
as suas devidas adaptações favorecendo assim o contato com a diversidade cultural. 

 Elaborar ações interligadas aos temas trabalhos elencados no Cronograma anual relacionados ao 
ambiente escolar. 

 
 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

No desenvolvimento das ações propostas na Sala de Leitura o trabalho é realizado pelos 

profissionais com restrição/readaptados, em parceria constante com a Direção, Coordenação, Corpo 

Docente e outros profissionais. As atividades são desenvolvidas no espaço escolar em parceria com os 

diversos segmentos. 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

 Recepcionar o professor e os estudantes nas atividades propostas no decorrer do ano letivo; 

 Criar momentos lúdicos que possam fortalecer o processo de ensino aprendizagem. 

 Trazer informações relevantes para a escola. 

 Interagir com os organizadores do Projeto Compartilhado Conhecimento e Experiência para 
colaboração nas atividades realizadas. 

 

CRONOGRAMA 

Todas as atividades serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2019 conforme elencado na 

PP do CEE 02, primando pelo atendimento a comunidade escolar. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será continua com vista ao aprimoramento das atividades desenvolvidas em beneficio 
de toda a comunidade escolar. 
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BRINQUEDOTECA 
 

 

JUSTIFICATIVA  

No ambiente escolar a Brinquedoteca é um espaço lúdico que contribui de forma efetiva no 

planejamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas, executadas para a estimulação dos 

educandos. O trabalho desenvolvido neste espaço tem como intuito beneficiar os educandos por meio de 

ações pedagógicas adaptadas conforme a realidade de nossos educandos. 

OBJETIVOS 

 Criar um espaço que favoreça ao corpo docente a possibilidade de ofertar aos educandos o 
desenvolvimento de competências enquanto brinca, fortalecendo a importância do lúdico no 
processo de ensino aprendizagem. 

 Desenvolver atividades que auxiliem aos educandos compreender o mundo e a sua escola. 

 Proporcionar oportunidades de atividades lúdicas livres e orientadas para que os educandos tenham 
o momento de socialização e integração. 

 Perceber a brinquedoteca como um espaço de oportunidade para a expansão da potencialidade de 
cada educando, proporcionando aprendizagens e desenvolvimento de habilidades de forma natural 
e agradável. 

 Colaborar com o Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência por meio de ações práticas 
que favoreçam aos participantes adotar um olhar diferente em relação à importância do lúdico no 
processo de ensino aprendizagem. 
 

METAS  

 Compartilhar com a comunidade escolar a importância dos jogos e das brincadeiras de modo que 
superem o campo abstrato e tenham significado e funcionalidade no processo de ensino 
aprendizagem; 

 Prima pela promoção das brincadeiras e os jogos no desenvolvimento global da criança; 

 Desafiar a imaginação, explorando os brinquedos; 

 Incentivar os participantes do Projeto Compartilhado Conhecimento e Experiência sobre a 
importância da valorização do brinquedo como atividade geradora de desenvolvimento intelectual, 
social e emocional. 

 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

No desenvolvimento das ações propostas na Brinquedoteca o trabalho será realizado pelos 

profissionais readaptados, em parceria constante com a Direção, Coordenação, Corpo Docente e outros. As 

atividades são desenvolvidas no espaço escolar em parceria com os diversos segmentos. 

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

 Organização do espaço físico para o atendimento dos educandos; 

 Integração das atividades da brinquedoteca em conformidade a PP da escola. 

 Colaborar com o processo de formação continuada por meio de atividades práticas; 

 Direcionar a troca de experiência entre as turmas. 

 Colaborar no Projeto Compartilhado Conhecimento e Experiência. 
 

CRONOGRAMA 

Todas as atividades estão sendo desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2019 conforme 

elencado no PP do CEE 02, primando pelo atendimento à comunidade escolar. 

AVALIAÇÂO 

A avaliação será continua com vista ao aprimoramento das atividades desenvolvidas em beneficio 

de toda a comunidade escolar. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia reconhece que a função da educação 

em seu sentido amplo de modo a primar pela 

interação nas diversas atividades coletivas 

que evidenciam as relações interpessoais 

que os cidadãos estabelecem entre si, nas 

diversas instituições que fazem parte.  

Nesse interim, temos a ciência que no 

âmbito escolar o compromisso 

correlacionado com a função social está 

diretamente ligado a formação de sujeitos históricos, primando por comportamentos e 

atitudes que fortaleçam a construção de conhecimento significativos para toda a 

comunidade escolar em todas as áreas de formação cultural, social, econômica e outras. 

Destaca-se que no Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia a educação, é vista como 

uma prática social que desenvolve nos relacionamentos estabelecidos com os diversos 

grupos da escola no contexto que percebe a atividade humana como elemento histórico 

que passa por constante mudança e reflete nos comportamentos e atitudes 

correlacionados com as necessidades da sociedade contemporânea.  

Nesse contexto, entende-se que ao refletir sobre a função social da escola toda a 

comunidade escolar precisa ter a consciência dos seus direitos e deveres para que tenha 

a clareza da diversidade de ações que são realizadas constantemente na unidade 

escolar, com vista ao bem estar e qualidade de vida de todos. 

Percebe-se que o cenário atual trabalhar a inclusão é uma necessidade da escola 

como um elemento norteador para o fortalecimento do exercício da cidadania, nesse 

contexto, o CEE 02 com vista à promoção do desenvolvimento das habilidades dos 

educandos, prima pela eleição da Matriz do Currículo Funcional como um elemento 

norteador das ações pedagógicas no decorrer do ano letivo. 

A valorização da educação em todas as suas instâncias favorece que o trabalho 

coletivo seja o caminho para a promoção da cidadania para todos os educandos do CEE 

02, valorizando o seu potencial. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Nos dias atuais entende-se que a Educação, prima pela concepção participativa de 

todos os cidadãos de modo que as ações desenvolvidas no âmbito escolar tenham reflexo 

no contexto social e familiar. Nesse sentido, a Proposta Pedagógica do CEE 02 em 

vigência para o ano de 2019 prima em fortalecer a Educação, no ponto de vista de 

formação integral, permitindo aos envolvidos no processo de ensino a compreensão das 

relações de trabalho, por meio de alternativas sociopolíticas, culturais, acadêmicas, 

afetivas e outras que contribuem para a transformação da sociedade com base na ação 

interdisciplinar voltada para as questões relacionadas ao meio ambiente, diversidade,  

sustentabilidade, valorização da higiene e saúde, da vivência coletiva e na perspectiva de 

construção de uma sociedade sustentável. 

Destaca-se ainda, a necessidade de apoiar e construir a escola para todos, 

promovendo Educação de Qualidade por meio da cidadania e alteridade nas ações que 

são propostas no contexto escolar, bem como propiciar condições para que o estudante 

com deficiência tenha a oportunidade de participar, efetivamente, da sociedade da qual 

faz parte por meio de ações inclusivas. 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que toda a proposta pedagógica presente neste 

documento tenciona promover atitudes que expressem a consciência dos valores 

universais por meio da integração e parceria entre a escola, família e comunidade, 

assegurando aos pais/responsáveis o direito de dialogar, opinar e participar de todas as 

decisões, por meio de reuniões, visitas e outros elementos que possam colaborar para 

estabelecer o contato direto e transparente com a comunidade, construindo um 

relacionamento harmonioso de forma que os pais percebam a importância de sua 

participação para a concretização de uma educação de qualidade. 

 Portanto, faz-se necessário valorizar a proposta pedagógica com vista à formação 

do cidadão crítico, reflexivo e participativo na sociedade, pelo estímulo a descoberta e a 

criatividade e ao desafio constante das aprendizagens promotoras do reconhecimento da 

identidade pessoal e da realização da autonomia. 
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5.1 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
Dimensão OBJETIVOS 

 

G
e
s
tã

o
 P

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 

Evidenciar junto a toda a comunidade escolar os princípios da Educação 
apreciando os eixos transversais norteadores da Educação que elencam a 
proposta da Educação em e para os Direitos Humanos, a Educação para 
Diversidade e Cidadania, a Educação Inclusiva e da Educação para 
Sustentabilidade, promovendo assim a excelência da Educação; 

Fortalecer no ambiente escolar o exercício dos direitos e deveres de todos os 
segmentos primando pela alteridade, ética, cidadania, respeito e outros 
valores que fortalecem o envolvimento da comunidade escolar em face uma 
participação ativa nas diversas ações realizadas no âmbito escolar de modo 
a promover a ampliação da qualidade de ensino. 

Primar relações interpessoais no espaço escolar, buscando meios para 
transformar a escola em um espaço de atitudes que evidenciam a qualidade 
de vida e o bem-estar para toda a comunidade escolar por meio de ações e 
atividades sociais, culturais internas e externas. 
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 Realizar reuniões de estudo de forma interdisciplinar, abordando temas como 
a diversidade de gênero, etária, cultural, étnica e a perspectiva inclusiva de 
todos os estudantes e profissionais da educação para enfrentar o preconceito 
por meio do conhecimento. 

Promover reuniões para planejamento, preparação, execução e avaliação de 
todos os projetos e atividades realizadas no decorrer do ano letivo; 

Ofertar ao corpo discente bem como aos seus pais, mães e responsáveis 
legais uma educação fundamentada nos valores humanísticos que prima por 
desenvolver os princípios de solidariedade, democracia, respeito, amor, 
generosidade e outros comportamentos e atitudes favoráveis a formação do 
cidadão. 

Valorizar as ações pedagógicas nas diversas atividades internas e externas 
em relação ao planejamento correlacionado à inclusão e à permanência de 
todos os estudantes que são atendidos na escola; 
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Manter a Escola como um espaço prazeroso para o relacionamento 
interpessoal harmônico, promovendo a adequação do espaço físico sempre 
que necessário, de forma a contribuir para o bem estar de todos os 
segmentos. 

Promover ações integradoras que favoreçam o contato com a diversidade 
social e cultural; 

Elaborar a Proposta Pedagógica da escola com a comunidade escolar 
enfatizando a participação ativa de todos nas discussões, elaboração, 
execução e avaliação da proposta pedagógica construída. 
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Disseminar a informação sobre os diversos assuntos correlacionados a 
formação continuada; 

Manter a Escola como um espaço prazeroso para o relacionamento 
interpessoal harmônico, promovendo a adequação do espaço físico sempre 
que necessário, de forma a contribuir para o bem estar de todos os 
segmentos. 

Enfatizar a importância da Capacitação para todos os funcionários por meio 
de atividades internas e externas que consinta na participação em Cursos 
Presenciais e a Distância, Seminários, Fóruns, Debates, Palestras e outros 
meios de formação que possam cooperar para estimular os profissionais na 
busca de novos conhecimentos; 
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Garantir junto à comunidade escolar a transparência e a democracia na 
tomada de decisões; 

Aplicar em sua totalidade todos os recursos financeiros provenientes do 
PDAF como instrumento que fortalece a qualidade da educação por meio da 
gestão de custos consciente que prima pela observância dos procedimentos 
legais em vigência; 

Valorizar e promover as relações interpessoais dos profissionais por meio de 
reuniões, estudos, formação continuada, momentos de lazer, nas diversas 
ações realizadas na escola; 

Efetivar a Gestão Democrática por meio da participação do Conselho Escolar 
e anuência dos funcionários, pais e responsáveis com vista à construção de 
uma escola pública de qualidade e democrática. 
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Primar pela autonomia da escolar tendo como suporte os recursos 
financeiros que possibilitam prover as prioridades da escola por meio da 
deliberação junto ao Conselho Escolar e Caixa Escolar 

Promover reunião e encontros com os colaboradores da escola com o 
objetivo de discutir e estabelecer parcerias para as eventuais necessidades 
da instituição e de que forma podem contribuir para a concretização da 
Proposta Pedagógica da escola; 
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6. METAS 
 
 

 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

1.   Reorganização dos Espaços da Escola em 
função dos atendimentos; 

x x x x 

2.   Fortalecer o processo de formação 
Continuada dos Profissionais; 

 x x x 

3.   Reforma dos banheiros externos da escola;   x x 

4.   Ampliar a parceria da escola e família nas 
ações realizadas; 

x x x x 

5.   Primar pela qualidade de vida no espaço 
escolar; 

x x x x 

6.   Uso das Novas Tecnologias nas atividades 
desenvolvidas; 

x x x x 

7.   Promoção de atividades culturais em 
diversos espaços de Brasília; 

x x x x 

8.   Parceria com instituições como Vila Olímpica, 
SESC, Transitolândia e outros; 

 x x x 

9.   Implantação de projetos para atuação dos 
Profissionais Readaptados/Restrição 

 x x x 

10.   Realização dos Projetos    x x 

11.   Ampliação dos brinquedos do parque interno 
e externo; 

x x   

12.   Construção do Jardim Sensorial   x  

13.   Pintura da área externa da escola    x 

14.   Pintura da área interna da escola   x  

15.   Reforma do banheiro dos estudantes    x 

16.   Reforma do banheiro dos professores   x  
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3  O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei em vigência desde 25 de junho de 2014 e estabelece diretrizes, metas e estratégias para os próximos dez anos da Educação 
brasileira. Neste quando são feita referencias as Metas de Educação com as suas estratégias conforme o documento oficial que o CEE 02 elencou na Proposta Pedagógica como um 
elemento fortalecedor do processo de elaboração e execução de uma Educação de excelência. 

6.1 PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

Dimensão METAS/ ESTRATÉGIAS  DO PNE3 OBJETIVOS DO CEE 02 Responsáveis Cronograma 
G
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2.26 – Ampliar atividades extracurriculares de incentivo aos 
estudantes e de estímulo a habilidades. 
 
3.7 – Garantir e promover práticas culturais nas escolas, bem como 
ampliar a prática da cultura corporal de maneira 
integrada ao currículo. 
4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, independentemente da idade, nas escolas 
regulares ou nas unidades especializadas. 
5.2 – Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 
resultados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal, devendo todas as etapas deste processo ter publicidade por 
meio do site oficial do referido órgão. 
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para 
o Ideb: 
7.13 – Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a 
educação formal e as experiências de educação 
popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 
assumida como responsabilidade de todos e de ampliar 
o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 
educacionais. 
15.10 – Garantir aos profissionais da educação básica a formação 
continuada em serviço dentro da jornada de trabalho. 

Aperfeiçoar as coordenações e reuniões pedagógicas, 
buscando ofertar aos profissionais atividades teóricas e 
práticas que permitam trilhar por caminhos que fortaleçam 
os princípios da Educação.   
Valorizar as ações pedagógicas nas diversas atividades 
internas e externas em relação ao planejamento 
correlacionado à inclusão e à permanência de todos os 
estudantess que são atendidos na escola;  
Reestruturar os projetos relacionados à Educação 
Ambiental e a Sustentabilidade por meio da ampliação 
das parcerias junto a instituições públicas e privadas; 
Evidenciar a importância da Cultura Digital por meio da 
sensibilização da comunidade escolar com vistas a 
apropriação e incorporação das novas tecnologias. 
Fortalecer o contato dos educandos com a Arte, 
favorecendo assim o despertar para as diversas formas 
manifestações culturais, o encontro com a literatura por 
meio do contato com autores, a visita em museus e a 
participação em eventos e exposições e outros.   
Sensibilizar aos pais, mães e responsáveis legais para a 
importância da Educação Física na qualidade de vida 
como práticas que geram a formação integral por meio de 
atividades lúdicas, do jogo simbólico e outros, bem como 
a realização de ações que colaboram para a formação a 
interdisciplinaridade e transversal. 
 

Direção 
Coordenação 
 Corpo Docente 
Auxiliares de Educação 
SOE 
EEAA 
Pais/responsáveis 
Parceiros diversos 

ANO LETIVO 

 2017  

 2018 

 2019 
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Dimensão METAS/ESTRATÉGIAS DO PNE OBJETIVOS DO CEE 02 Responsáveis Cronograma 
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2.48 – Ofertar política de formação na área de educação em 
direitos humanos e diversidade. 
 
2.50 – Fomentar a formação continuada de profissionais 
(pedagogos orientadores) que atuem no SOE. 
 
3.4 – Promover a formação continuada dos profissionais da 
educação, bem como sua valorização e fortalecimento 
profissional. 
 
4.7 – Ofertar, intersetorialmente, política de formação na área de 
educação em direitos humanos e diversidade aos profissionais do 
ensino especial. 
 
11.5 – Promover e coordenar, intersetorialmente, projetos e 
programas de inserção de sujeitos de direito ou comunidades no 
mundo do trabalho na observância dos arranjos produtivos locais 
na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE. 
 
7.24 – Desenvolver indicadores específicos de avaliação da 
educação especial. 

Manter a Escola como um espaço 
prazeroso para o relacionamento 
interpessoal harmônico, 
promovendo a adequação do 
espaço físico sempre que 
necessário 
Promover ações integradoras que 
favoreçam o contato com a 
diversidade social e cultural; 
Promover atividades 
extracurriculares de caráter cultural, 
esportivo e confraternizações que 
possam melhorar a autoestima e a 
interação entre os diversos 
segmentos da escola. 
 
Realizar oficinas/fóruns com uma 
temática que possam orientar e 
integrar às famílias a escola, 
oferecendo ações que visam 
promover a práticas promotoras da 
saúde, educação/orientação sexual, 
ao uso indevido de drogas, a 
higiene/limpeza (ambiente físico da 
escola, do corpo, dos objetos de 
uso pessoal), educação nutricional, 
e outros elementos correlacionados 
a formação do cidadão. 

Direção 
Coordenação 
 Corpo Docente 
Auxiliares de Educação 
SOE 
EEAA 
Pais/responsáveis 
Parceiros diversos 

ANO LETIVO 

 2017  

 2018 

 2019 
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Dimensão METAS/ESTRATÉGIAS DO PNE OBJETIVOS DO CEE 02 Responsáveis Cronograma 
 

 METAS/ESTRATÉGIAS DO PNE OBJETIVOS DO CEE 02 Responsáveis Cronograma 
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 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os 
profissionais da educação, o trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a qualidade da educação. 
 
2.43 – Fomentar a formação contínua dos 
profissionais (pedagogos e analistas em gestão 
educacional com especialidade em Psicologia) que 
atuam no Serviço Especializado de Apoio à 
Aprendizagem e ampliar a oferta, na perspectiva da 
atuação institucional. 
 
3.29 – Desenvolver mecanismos democráticos para 
elaboração, acompanhamento e avaliação dos 
projetos político--pedagógicos das unidades 
escolares. 
 
 

Valorizar as ações pedagógicas nas 
diversas atividades internas e externas em 
relação ao planejamento correlacionado à 
inclusão e à permanência de todos os 
estudantes que são atendidos na escola 

Direção 
Coordenação 
 Corpo Docente 
Auxiliares de Educação 
SOE 
EEAA 
Pais/responsáveis 
Parceiros diversos 

ANO LETIVO 

 2017  

 2018 

 2019 

G
es

tã
o

 P
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iv
a 

2.23 – Promover ações de prevenção e enfrentamento à 
medicalização indevida da educação e da sociedade, buscando 
 entender e intervir em diferentes fatores sociais, políticos, 
econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem 
sofrimento de estudantes e profissionais da educação. 
 
4.20 – Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos 
humanos nos centros de ensino especial pautada na 
democratização das relações e na convivência saudável com toda 
a comunidade escolar. 
 
4.29 – Estabelecer, por meio de parcerias, ações que promovam o 
apoio e o acompanhamento à família, além da 
continuidade do atendimento ao estudante com necessidade 
especial e a sua inclusão no mundo do trabalho e do 
esporte, possibilitando também a superação das dificuldades 
enfrentadas no dia a dia. 
 
7.16 – Estabelecer ações efetivas, especificamente voltadas a 
promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 
integridade física, mental e emocional dos profissionais da 
educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional. 

Assegurar aos educandos uma 
Educação Inclusiva que contempla 
as necessidades da sociedade 
contemporânea.  
Fortalecer no ambiente escolar o 
exercício dos direitos e deveres de 
todos os segmentos primando pela 
alteridade, ética, cidadania, respeito 
e outros valores que fortalecem o 
envolvimento da comunidade 
escolar em face uma participação 
ativa nas diversas ações realizadas 
no âmbito escolar de modo a 
promover a ampliação da qualidade 
de ensino; 
Promover reunião e encontros com 
os colaboradores da escola com o 
objetivo de discutir e estabelecer 
parcerias para as eventuais 
necessidades da instituição e de 
que forma podem contribuir para a 
concretização do Projeto Político 
Pedagógico da escola; 
 

Direção 
Coordenação 
 Corpo Docente 
Auxiliares de Educação 
SOE 
EEAA 
Pais/responsáveis 
Parceiros diversos 

ANO LETIVO 

 2017  

 2018 

 2019 
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Dimensão METAS/ESTRATÉGIAS DO PNE OBJETIVOS DO CEE 02 Responsáveis Cronograma 
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4.10 – Adequar os centros de ensino especial 
como centros de referência de educação básica 
na modalidade educação especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar em sua totalidade todos os recursos financeiros 
provenientes do PDAF como instrumento que fortalece a 
qualidade da educação por meio da gestão de custos 
consciente que prima pela observância dos procedimentos 
legais em vigência. 
 
Apresentar junto à comunidade escolar todos os gastos da 
escola, por meio da transparência, controle e registro dos 
recursos aplicados. 
 
Primar pela autonomia da escola tendo como suporte os 
recursos financeiros que possibilitam prover as prioridades 
da escola por meio da deliberação junto ao Conselho 
Escolar e Caixa Escolar. 
 
 Garantir e melhorar a qualidade das instalações 
escolares. 
Solicitar junto às instâncias e autoridades competentes os 
reparos no prédio escolar, como pintura, reformas, etc., 
sempre que se fizerem necessários. 
Formalizar parcerias diversas com Instituições Públicas e 
Privadas; 
 

Direção 
Coordenação 
 Corpo Docente 
Auxiliares de 
Educação 
SOE 
EEAA 
Pais/responsáveis 
Parceiros diversos 

ANO LETIVO 

 2017  

 2018 

 2019 
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Dimensão METAS/ESTRATÉGIAS DO PNE OBJETIVOS DO CEE 02 Responsáveis Cronograma 
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2.44 – Aperfeiçoar programa alimentar que atenda as 
necessidades nutricionais dos estudantes do ensino fundamental, 
considerando especificidades dos estudantes (diabetes, 
obesidade, etc.). 
 
5.11 – Apoiar a implementação, a manutenção e o pleno 
funcionamento de espaços de leitura de sala de aula, em todas 
as salas de aula de todas as etapas e modalidades de ensino. 
 
6.4 – Fomentar a articulação da escola com os diferentes 
espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos 
públicos, como centros comunitários, olímpicos, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. 
 
 
 
 
 

 Manter a Escola como um 
espaço prazeroso para o 
relacionamento 
interpessoal harmônico, 
promovendo a 
adequação do espaço 
físico sempre que 
necessário, de forma a 
contribuir para o bem 
estar de toda 
comunidade escolar. 

 Promover ações 
integradoras que 
favoreçam o contato com 
a diversidade social e 
cultural. 

 Firmar ações com órgãos 
governamentais e entidades 
não governamentais 
formalizando parceria que 
promovem aos educandos a 
inclusão nos diversos 
setores de nossa sociedade. 

 

Direção 
Coordenação 
 Corpo Docente 
Auxiliares de Educação 
SOE 
EEAA 
Pais/responsáveis 
Parceiros diversos 

ANO LETIVO 

 2017  

 2018 

 2019 
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7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

 
7.1 Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

 A organização das atividades desenvolvidas no Centro de Ensino Especial 02 de 

Ceilândia acontece com base na legislação vigente que direciona para o atendimento da 

Educação Especial correlacionada ao público destinado a esta modalidade de ensino. O 

regime de atendimento dos profissionais acontece nos turnos matutino e vespertino, com 

duração de 5 horas/aula diariamente.  

 As atividades acontecem por meio da inclusão e acessibilidade do estudante em 

todas as ações propostas de forma que a qualidade da educação seja efetivada de forma 

significativa e que beneficia todos os estudantes nos diversos espaços do qual faz parte. 

Pode-se afirmar que o espaço físico é amplo com diversos espaços que fortalecem a 

prática pedagógica e ofertam o contato com o meio ambiente. 

 Entende-se que a educação inclusiva acontece de maneira gradual, onde o 

estudante tem a oportunidade de fortalecer o desenvolvimento de suas habilidades por 

meio da colaboração, da interação, da socialização, da participação e outros elementos 

que evidenciam o seu potencial, considerando que em determinados momentos esse 

elemento é deixado em segundo plano em detrimento de comportamentos e atitudes que 

não possibilitam ao estudante o exercício de sua cidadania.  

 Nesse percurso, pode-se afirmar que o calendário de atividades do CEE 02 é 

desenvolvido no decorrer do ano letivo com diversas ações pedagógicas que vão 

acontecendo gradativamente conforme o tema do mês associado a perspectiva do 

Currículo em Movimento. 

 O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia busca desenvolver o trabalho 

pedagógico com base no Currículo em Movimento da Educação Infantil, realizando as 

devidas adequações curriculares conforme o diagnóstico das turmas/estudantes no 

sentido de ofertar um conhecimento que vai ao encontro da necessidade do estudante 

conforme a sua faixa etária a luz da legislação vigente.  

 Nessa perspectiva, prima-se pelo desenvolvimento de uma proposta pedagógica 

que enfatize elementos como a criatividade, a diversidade artística, étnica e cultural, o 

conhecimento de mundo essencial à formação integral do educando dentre outros fatores 

que possam evidenciar a organização curricular, as relações interpessoais, o 

planejamento e avaliação. 
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7.2  Relação escola-comunidade  
 

A Gestão da Escola precisa ser direcionada por ações que permite a participação 

da Comunidade Escolar de forma efetiva. A Educação Especial, na perspectiva da 

Educação Inclusiva, fundamenta-se nos princípios de equidade, de direito à dignidade 

humana dentre outros elementos. É importante ressaltar que a parceria com a 

comunidade escolar é de suma importância uma vez que quando o trabalho pedagógico é 

realizado junto com a família os indicadores de resultados são ampliados de forma 

efetiva. 

Registramos aqui o nosso compromisso nas questões correlacionadas a intenção 

de trabalho voltado para a gestão pedagógica, tendo ciência que esse processo envolve o 

pacto com a comunidade escolar de forma a estabelecer um diálogo que permeia pela 

construção do conhecimento. Destaca-se que a construção deste conhecimento acontece 

no espaço interno da escola, bem como no espaço externo em diversas atividades 

extraclasse que possam contribuir de forma cultural, lúdica, social e outras. 

Acredita-se que essa proposta pedagógica, permeia pelo respeito a dignidade 

humana, o direito a liberdade de aprender e de expressar-se, o direito de ser diferente, o 

direito de igualdade de oportunidades educacionais, dentre outros que são alguns dos 

princípios expressos na Orientação Pedagógica da Educação Especial. 
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7.3 Atuação de equipes especializadas e outros profissionais  

 

No CEE 02 de Ceilândia as atividades pedagógicas são realizadas por meio da 

parceria entre todos os profissionais que desenvolvem suas funções conforme sua área 

de atendimento. 

Nesse sentido, destaca-se o trabalho realizado pelos seguintes profissionais: 

 EEAA 

 Orientação Escolar 

 Psicólogo – neste momento o CEE 02 não dispõe do profissional. 

 Professores de Atividades 

 Professores de Educação Física 

 Professor de CID 

 Professor de Artes 

 Professores Readaptados 

 Professores com Restrição 

 Agente de Educação 

 Educador Social Voluntário 

 

 

 

7.4 Atuação dos jovens educadores sociais, jovens candangos, educadores 
comunitários, monitores, entre outros. 

 

No ano de 2018, o CEE 02 de Ceilândia recebeu 12 Educadores Sociais 

Voluntários que atuavam nos dois turnos de atendimento, de forma a fortalecer os 

processos de ensino aprendizagem desenvolvendo suas funções com a supervisão dos 

profissionais da instituição no sentido de participar, contribuir e colaborar nas ações 

internas e externas com os discentes. 

No ano de 2019 o CEE 02 de Ceilândia, tem em seu quadro de profissionais 24 

Educadores Sociais Voluntários nos dois turnos de atendimentos, estes foram 

selecionados conforme edital próprio que regeu o certame. Os educadores selecionados 

foram distribuídos nas diversas áreas de atendimento dos estudantes com a finalidade de 

contribuir conforme as suas atribuições no processo de ensino aprendizagem.  
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8. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-           
APRENDIZAGEM 
 
 

O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia entende que o processo de avaliar 

está correlacionado aos principais subsídios que fortalecem a prática pedagógica em 

todas as instâncias no ambiente escolar. É importante, ressaltar as considerações 

presente nas Orientações Pedagógicas que menciona que “Lembrando que a 

avaliação mais eficaz é aquela que se dá de maneira processual e continuada e tem 

como finalidade a verificação do sucesso do processo educativo como um todo” (O.P, 

pág. 40).  

Nesse sentido, pode-se entender que a avaliação auxilia na verificação da 

aprendizagem dos estudantes, bem como demonstra a necessidade na manutenção; 

definição ou redefinição de metas e objetivos e possibilitam corrigir os obstáculos que 

comprometem o processo de ensino aprendizagem.  

No Centro de Ensino Especial 02, a avaliação tem caráter diagnóstico, contínuo, 

cumulativo, formativo e sistemático, onde são percebidas as potencialidades e a busca 

da superação das dificuldades dos estudantes e demais fatores que podem interferir 

no processo educativo.  
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9.ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  
 
 

No Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia, pode-se afirmar que o 

acompanhamento da Proposta Pedagógica será direcionado constantemente nas 

diversas ações correlacionadas ao planejamento nas diversas gestões administrativas e 

pedagógicas, de modo que no início de cada ano letivo será revisado o plano de ação, 

definindo as ações a serem executadas no referido ano letivo. 

Entende-se que é compromisso da Direção à responsabilidade de articular e 

proporcionar momentos para reflexão e implementação da PP, nos encontros específicos 

com comunidade escolar.   

Destaca-se que o compromisso com a avaliação acontecerá sempre que 

necessário ou ao término de meta ou ação realizada, de modo que todos os segmentos 

possam refletir e contribuir nesse processo de avaliação. 
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Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência - 2018 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 Sabemos que no cenário da Educação atual a formação continuada é o elo primordial para que a 
aprendizagem aconteça de forma efetiva e significativa para todos os estudantes conforme as necessidades 
da Sociedade Contemporânea. O CEE 02 de Ceilândia tem a ciência dessa missão e tenciona colaborar 
com este processo por meio de ações teóricas e práticas com vista a contribuir por meio do 
compartilhamento de experiências, relatos, praticas pedagógicas com os demais profissionais que também 
atuam na Educação Especial. 

Destaca-se que o fator preponderante deste projeto é a parceria entre os profissionais que atuam 
nesta modalidade de educação, vivenciando de forma efetiva os quatro pilares da educação proposto por 
Jaques Delores, uma vez que devemos ter a compreensão que a aprendizagem favorece aos nossos 
educandos uma visão maior do mundo. 
 
OBJETIVOS 

 Contribuir para o processo de formação continuada dos profissionais de educação evidenciando os 
principais elementos da prática pedagógica; 

 Dialogar sobre as questões do Currículo em Movimento na perspectiva da inclusão evidenciando as 
necessidades dos educandos; 

 Compartilhar experiências sobre a prática pedagógica realizando momentos de estudos com base 
na prática diária. 

 Realizar oficinas práticas com abordagem de temas específicos direcionados a atuação profissional, 
 
METAS 

 Promover o dialogo sobre inclusão por meio da troca de experiência; 

 Articular o trabalho de forma integrada com a Brinquedoteca, Sala de Leitura na realização de 
atividades práticas. 

 Favorecer o contato com o lúdico por meio de atividades diversas. 

 Articular junto a Direção a realização das atividades relacionadas ao Projeto Compartilhando 
Conhecimento. 

 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
 

No desenvolvimento das ações propostas trabalho será realizado pelos profissionais readaptados, 
em parceria constante com a Direção, Coordenação, Corpo Docente e outros profissionais. 

No projeto Compartilhando Conhecimento o trabalho em parceria será uma constante considerando 
que a proposta de trabalho será direcionada pela troca de experiência que favorece a formação continuada 
dos profissionais do CEE 02, dos professores de Classes da CRE e dos professores da RIDE. 

Nesse sentido, o trabalho será colaborativo e participativo por meio da ação direta e indiretas dos 
demais  profissionais da escola que possam colaborar com o andamento do Projeto. 
 
DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 
 

 Promover a formação continuada no espaço escolar para os profissionais do CEE 02, Classes 
Especiais, Professores da RIDE conforme a demanda e necessidade; 

 Estabelecer a parceria junto aos demais setores do CEE 02 com vista a promover a elaboração da 
proposta de trabalho. 

 Atender os professores de Classes orientando em relação a proposta do Currículo Funcional; 
 
CRONOGRAMA  
 

Todas as atividades serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2018 conforme elencado no 
PPP do CEE 02, primando pelo atendimento a comunidade escolar. 
 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será continua com vista ao aprimoramento das atividades desenvolvidas em beneficio 
de toda a comunidade escolar. 
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Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência – 2019 
 
INTRODUÇÃO 
 

O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia percebe que no cenário da Educação atual a 
formação continuada é o elo primordial para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva e significativa 
para todos os estudantes conforme as necessidades da Sociedade Contemporânea. OS CEE 01 e 02 de 
Ceilândia tem a ciência dessa missão e tenciona colaborar com este processo por meio de ações teóricas e 
práticas com vista a contribuir por meio do compartilhamento de experiências, relatos, práticas pedagógicas 
com os demais profissionais que também atuam na Educação Especial. 

Destaca-se que o fator preponderante deste projeto é a parceria entre os profissionais que atuam 
nesta modalidade de educação especial, vivenciando de forma efetiva os quatro pilares da educação 
proposto por Jacques Delors, uma vez que devemos ter a compreensão que a aprendizagem favorece aos 
nossos educandos uma visão maior do mundo. Aqui também teremos a psicologia histórico cultural 
presente no nosso Currículo em Movimento, pois por meio do projeto destacamos as experiências 
significativas na prática pedagógica de cada professor. Assim, o professor dialoga com as concepções da 
educação em e para os direitos humanos sendo mediadora para o acesso ao legado dos direitos humanos. 

O Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência teve início no ano de 2017 com o objetivo 
de contribuir na troca de informação entre os docentes do Centro de Ensino Especial 01 e 02 de Ceilândia, 
Salas de Recursos, Classes de TGD e DI, EJA INTERVENTIVA e Docentes da RIDE, representada pelos 
profissionais de Cocalzinho e Girassol de Goiás. A parceria entre os docentes permitiu que juntos tivessem 
oportunidades de compartilhar experiências, reconstruir novos saberes, perceber a importância da 
educação por meio de atividades práticas e lúdicas. A proposta das atividades pedagógicas com base na 
adequação curricular assegura aos estudantes com Deficiência a promoção de uma educação de 
excelência enfatizando o potencial de cada estudante. 

O trabalho que é desenvolvido pelo Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência está 
sendo desenvolvido gradativamente por meio de diversas ações integradas que contemplem a teoria e 
prática, fato este que fortalecem as ações pedagógicas que são desenvolvidas pelos docentes no ensino 
regular. Nesse ano, de 2019, o Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência, junto à UNIEB, o CEE 
01 e os Professores de Cocalzinho visam a promoção de uma educação inclusiva de qualidade para todos 
os estudantes que estão inseridos nesta modalidade de ensino. 

 

OBJETIVOS 
 

São objetivos do Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiências correlacionadas a atuação 
dos profissionais que atuam na Educação Especial, com vistas à promoção do aprimoramento das 
atividades pedagógicas que são desenvolvidas com os educandos, a saber:  

 Contribuir para o processo de formação continuada dos profissionais da  educação especial 
evidenciando os principais elementos da prática pedagógica. 

 Dialogar sobre as questões do Currículo em Movimento na perspectiva da inclusão evidenciando as 
necessidades dos educandos. 

 Compartilhar experiências sobre a prática pedagógica realizando momentos de estudos com base 
na prática diária. 

 Realizar oficinas práticas com abordagem de temas específicos direcionados a atuação profissional 
do AEE. 

Destaca-se que as metas do Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência são: 

 Promover o diálogo sobre inclusão por meio da troca de experiência; 

 Articular o trabalho de forma integrada com a Sala de Leitura na realização de atividades práticas. 

 Favorecer o contato com o lúdico por meio de atividades diversas. 

 Articular junto a Gestão a realização das atividades relacionadas na própria UE ao Projeto 
Compartilhando Conhecimento. 

 
DIMENSÕES DE TRABALHO 
 

1. Educação Inclusiva 
2. Educação para sustentabilidade e meio ambiente                                                                                                                                                  
3. Educação para Diversidade                                                                                                                                                                                                                     
4.Formação Continuada  
5. Educação em e para os Direitos Humanos 
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Área(s) de conhecimento e componente curriculares 
 

1. LINGUAGENS - Língua Portuguesa - Língua Inglesa - Ed. Física- Artes 
2. CIÊNCIAS DA NATUREZA OU MATEMÁTICA - Biologia - Física - Química  
3. CIÊNCIA HUMANAS  - Geografia – História 

 
 

 METODOLOGIA 
 

A metodologia é compartilhada entre os participantes, considerando que cada um pode contribuir de 
forma efetiva na construção do projeto. Nesse sentido, o trabalho será colaborativo e participativo por meio 
da ação direta e indiretas dos demais profissionais da escola que possam colaborar com o andamento do 
Projeto. A intenção das atividades desenvolvidas é promover a formação continuada no espaço escolar 
para os profissionais do AEE. 
 

PÚBLICO ALVO - CRONOGRAMA ANUAL DE 2019 

TEMA METODOLOGIA MÊS PÚBLICO 

   
 
 

 
 PROFISSÕES/MUNDO 
DO TRABALHO 
FORMAL E INFORMAL 

 SHOW DE TALENTOS 

  Contação de Histórias. 

  Contos Inclusivos. 
 Oficinas de Jogos e Materiais Pedagógicos: 

  Habilidades: Acadêmicas e Manuais 

 Trabalho Formal/Informal 

 Confecção Coletiva de um Tapete. 

 Confecção de jogos pedagógicos 

 Oficina de bombom 

MAIO 
 
16/05/2019 

09:00 11:30 
13:30-16:30 

CEE 02 

CLASSES DE DI - 
TGD/TEA 
PROFISSIONAIS DE 
COCALZINHO 

17/05/2019 
09:00 11:30 

SALA DE RECURSOS 

 
 

MEIO AMBIENTE  
E 

SUSTENTABILIDADE 

MESA REDONDA 

 Currículo em Movimento. 
 OPEN DAY 

 Vivência no Jardim Sensorial. 

 Uso de materiais recicláveis. 

 Plantio de mudas medicinais e ornamentais.  

   JUNHO 
 
13/06/2019 

CEE 02 

CLASSES DE DI 
 TGD/TEA - 
PROFISSIONAIS DE 
COCALZINHO 

não haverá SALA DE RECURSOS 

 
MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS 

 FÓRUM 

 A importância da Psicomotricidade. 
o Jogos adaptados. 

 WORKSHOP 

  Literatura de cordel. 

 Cantigas e brincadeiras de rodas; 

 Confecção de brinquedos. 

AGOSTO 
 
15/08/2019 

CLASSES DE DI - 
TGD/TEA - 
PROFISSIONAIS DE 
COCALZINHO 

16/08/2019 
CEE 01 

SALA DE RECURSOS 

INCLUSÃO: 
SEMANA DE LUTA DA 

PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

EXPOSIÇÃO  

 Mostra de AEE 

 projetos, materiais e jogos desenvolvidos com 
os estudantes com deficiência no decorrer do 
ano letivo. 

SETEMBRO 
 

CLASSES DE DI 
TGD/TEA - 
PROFISSIONAIS DE 
COCALZINHO 

13/09/2019 
A definir 

SALA DE RECURSOS 

 
FORMAÇÃO 

CONTINUADA-  
 
Primeiros Socorros - 

PALESTRA 

 Parceria com o Corpo de Bombeiro DF para 
ministrar no auditório do CEE 02 palestra com 
o tema de primeiros socorros no ambiente 
escola. 

 

OUTUBRO 
 
24/10/2019 

CLASSES DE DI 
TGD/TEA - 
PROFISSIONAIS DE 
COCALZINHO 

25/10/2019 
CEE 02 

SALA DE RECURSOS 

 
TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS 

SIMPÓSIO 
 Rodas de experiências 

 Avaliação final 
 

NOVEMBRO 
21/11/2019 

CLASSES DE DI 
 TGD/TEA - 
PROFISSIONAIS DE 
COCALZINHO 

22/11/2019 
CEE 02 

SALA DE 
RECURSOS 
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