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Apresentação 

 
 

Este documento contém diretrizes que visam nortear as 
ações da equipe de Atendimento Educacional Especializado à criança 
de 0 a 3 anos – Precoce - na Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, enfocando aspectos essenciais ao desenvolvimento deste 
trabalho. 

 
Foi elaborado a partir de estudos, discussões e reflexões 

pautadas na prática diária dos atendimentos das Precoces, no 
âmbito da Educação Especial/Infantil, bem como nos pressupostos 
educacionais preconizados pela LDB 9.394/96, Parâmetros 
Curriculares Nacionais e Saberes e Práticas da Inclusão do Ministério 
da Educação - MEC. É constituído principalmente dos objetivos e 
competências, que irão fundamentar a prática pedagógica do 
Programa de Educação Precoce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Introdução 
 

Este documento dispõe sobre o Atendimento Educacional 
Especializado à criança de 0 a 3 anos – Precoce constituindo um 
instrumento básico para orientação das atividades administrativas e 
pedagógicas  de essencial importância na estrutura e funcionamento 
do serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
 

A Subsecretaria de Educação Pública /Diretoria de Ensino 
Especial estabelece diretrizes que fundamentam o atendimento 
educacional especializado nesta faixa etária em pauta e visam a 
unificação dos procedimentos administrativos pedagógicos na 
realização de ações sistemáticas e efetivas para a educação das 
crianças atendidas. 
 

Justifica-se este atendimento na necessidade de oferecer a 
este alunado, na mais tenra idade, recursos estimuladores 
destinados a promoção das potencialidades, aquisição de habilidades 
e competências, contribuindo no seu processo evolutivo e apoio ao 
processo de inclusão escolar em interface com a área da saúde e 
assistência social buscando, assim sua melhoria de qualidade de vida 
e sucesso escolar. 
 

Crianças com Necessidades Educacionais Especiais 
independentes de suas condições físicas, sensoriais ou emocionais 
têm necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção; os mesmos 
desejos e sentimentos das outras crianças. Devemos possibilita-las 
de conviver, interagir, trocar, aprender, brincar e ser feliz; embora 
algumas vezes de forma diferente. Elas necessitam de um ambiente 
de aprendizagem que estimule a construção do sistema de 
significação e linguagem, a exploração ativa do meio como forma de 
aquisição de experiência; uso do corpo, do brinquedo e da ação 
espontânea como instrumentos para compreensão do mundo. Para 
esta construção necessitam da mediação do professor e da família 
na formação de conceitos e no  desenvolvimento da autonomia e 
independência, incentivando-a a se comunicar, interagir e participar 
de todas as atividades em grupo. 
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A primeira infância das crianças exige carinho e 
cuidado. Mas para que a pessoa humana realize 
plenamente seu potencial, deve haver também, 
desde o nascimento um processo educativo que 
ajude a construir suas estruturas afetivas, sociais 
e cognitivas. Educação infantil é mais do que 
cuidar de crianças. É abrir a elas o caminho da 
cidadania (MEC/ Saberes e Práticas da Inclusão) 

 

 

 

Fundamentação Legal 
 
 

O Atendimento Educacional 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 caráter preventivo e preconiza 

uma pedagogia voltada  a diversidade 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. 
 

 

 

 

Disposições Legais: 
 
➢ Constituição da República Federativa do Brasil - 1988 

especialmente no inciso IV no Art.208; 
➢ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional promulgada pela 

Lei 9394/1996; 
➢ Plano Nacional de Educação, Lei 10172/2001; 
➢ Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica 

de 11/09/2001; 
➢ Referencial Curricular Nacional 1998/2000; 
➢ Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990 no Art. 208, inciso 

IV; 
➢ Saberes e Práticas da Inclusão, MEC 2004. 
➢ Declaração Mundial de Educação para Todos e Declaração de 

Salamanca, 1994. 
➢ Lei 7853/89 Diretrizes ( pg. 11 1.3) 
➢ Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: 

Estratégias e Orientações para educação de crianças com 
necessidades educacionais especiais MEC/2001. 

➢ Currículo da Educação Básica das escolas públicas do Distrito 
Federal: Educação Infantil de 0 a 3 anos. Subsecretaria de 
Educação Pública Brasília /2002. 

➢ O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns 
da Rede Regular/Ministério Público Federal: Fundação Procurador 
Pedro Jorge de Melo e Silva/ Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão,2004. 

 
 
 
 Objetivos 
 
Objetivo Geral 
 

Promover o desenvolvimento das potencialidades da criança 
de 0 a 3 anos no que se refere aos seus aspectos físicos,cognitivos, 
psico-afetivos, sociais e culturais, priorizando o processo de 
interação e comunicação mediante atividades significativas e lúdicas, 
assim como orientação, apoio e suporte à família e ao processo 
verdadeiramente inclusivo fundada na dimensão humana. 
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Objetivos Específicos 
 
- Desenvolver na criança a imagem de si, atuando de forma cada 

vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 
percepção de suas limitações; 

 
- Possibilitar a criança descobrir e conhecer progressivamente seu 

próprio corpo e suas potencialidades desenvolvendo e 
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

 
- Propiciar o estabelecimento de vínculos afetivos e de troca com 

adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliação 
gradativa de suas possibilidades de comunicação e interação 
social; 

 
- Favorecer o Brincar; 
 
- Mostrar a criança que ela pode estabelecer e ampliar cada vez 

mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus 
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a 
diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

 
- Levar a criança a observar e explorar o ambiente com atitude de 

curiosidade, percebendo-se cada vez mais integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente e 
valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação; 

 
- Estimular a criança experimentar e utilizar os recursos de que 

dispõe para a satisfação de suas necessidades expressando 
emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e desagrados; 

 
- Incentivar a utilização de diferentes linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções 
e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 
compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, necessidades 
e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva. 

 

Estudos mostram que o potencial 
humano não se define de antemão: nos 
três primeiros anos de vida a criança 
forma mais de 90% de suas conexões 
cerebrais, por meio da interação do 
bebê com estímulos do meio ambiente. 

 

 
Fundamentação Teórica 
 
Caracterização do Educando 
 

A política atual de Educação Especial, segundo o Referencial 
curricular nacional para a educação infantil: estratégias e orientações 
para a educação de crianças com necessidades educacionais 
especiais (MEC,2001) com a adoção do conceito de necessidades 
educacionais especiais, afirma o compromisso com uma nova 
abordagem que tem como horizonte à inclusão. 

 
No âmbito desta nova política o Atendimento Educacional 

Especializado à Criança de 0 a 3 anos- Precoce, permite a 
identificação das necessidades educacionais especiais e a 
estimulação do desenvolvimento global do aluno , bem como, a 
intervenção educacional para atenuar possibilidades de atraso de 
desenvolvimento decorrentes ou não de fatores genéticos , 
orgânicos e/ou ambientais. 
 

Nesta perspectiva, a clientela do Atendimento Educacional 
Especializado à Criança de 0 a 3 anos- Precoce compreende as 
crianças consideradas de risco , bem como, aquelas que apresentam 
necessidades educacionais especiais como decorrência de: 

 
- deficiência mental, visual, auditiva, física/motora e múltipla; 
- condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, 

neurológicos e psiquiátricos; 
- superdotação/altas habilidades/hiperatividade 
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- O documento do MEC/SEESP (2001) define as seguintes 
características para esses alunos: 

 

Bebês de Riscos 
 

Considerando que a educação infantil da pessoa com 
necessidade especial tem também caráter preventivo, inclui-se na 
clientela bebês que nasceram em condição de risco para o 
desenvolvimento normal. Os bebês de risco têm o direito a usufruir 
os processos de avaliação e intervenção no que se refere às 
necessidades específicas. Esse processo deve analisar os fatores de 
risco presentes, sobretudo os de caráter ambiental, que possam ser 
removidos ou atenuados, uma vez que podem com grande 
probabilidade prejudicar o desenvolvimento infantil. 

Paralelamente a essa análise são identificados os fatores de 
proteção, que constituem o principal alicerce da promoção do 
desenvolvimento da criança junto a seus familiares. A necessidade 
de estimulação e intervenção e sua freqüência de ocorrência serão 
determinadas a partir do processo de avaliação. 

O Comitê de Follow-up da SOPERJ (Sociedade de Pediatria do Estado 
do Rio de Janeiro) sugere o acompanhamento dos recém-nascidos 
com as seguintes condições de risco: 

1. Asfixia Perinatal: 
• Apgar  ou < = 4 no 5º minuto de vida. 
• Clínica ou alteração laboratorial compatível com síndrome 

hipóxico – isquêmica. 
• Parada cardio-respiratória documentada, com necessidade 

de reanimação e medicação. 
• Apnéias repetidas. 
2. Prematuro: com Peso de Nascimento ou < = 1.500grs ou 

com Idade Gestacional < ou = 37 semanas 
3. Problemas Neurológicos: 
• Clínica neurológica: alterações tônicas, irritabilidade, choro 

persistente, abalos. 
• Convulsão, equivalentes convulsivos ou uso de drogas 

anticonvulsivantes. 
• Hemorragia intracerebral (documentada por USTF) 
• Meningite neonatal 

4. Pequeno para idade gestacional (abaixo de 2 Desvio 
Padrão) 

5. Hiperbilirrubinemia (com níveis para 
exsanguineotransfusão) 

6. Policitemia Sintomática 
7. Hipoglicemia Sintomática 
8. Uso de Ventilação Mecânica ou oxigênio  com 

concentração > 40% 
9. Infecções Congênitas 
10. Malformações Congênitas e Síndromes Genéticas. 
11. Intervenções biopsico-socioafetivas. 

 

 

Superdotação/ Altas Habilidades 
 
Notável desempenho e elevada  potencialidade em qualquer dos 
seguintes aspectos isolados ou combinados: 
Capacidade intelectual geral; 
Aptidão acadêmica específica; 
Pensamento criativo ou produtivo; 
Capacidade de liderança; 
Talento especial para artes; 
Capacidade psicomotora. 
 
 

Condutas Típicas 
 
Manifestação de comportamentos típicas de portadores de 
síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que 
ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no 
relacionamento social, em grau que requeira atendimento 
educacional especializado. 
 

Deficiência Auditiva 
 

Perda total ou parcial, congênita  ou adquirida, da 
capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido. 
Manifesta-se como: 
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• Surdez leve/moderada: perda auditiva até 70 
decibéis, que dificulta, mas não impede o indivíduo de 
se expressar oralmente, bem como de perceber a voz 
humana, com ou sem a utilização de um aparelho 
auditivo; 

• Surdez severa/profunda: perda auditiva acima de 
70 decibéis, que impede o indivíduo de entender, com 
ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como 
de adquirir, natural, código da língua oral. 

 

Deficiência Física/Motora 
 

Variedade de condições não sensoriais que afetam o 
indivíduo em termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou 
de fala, como decorrência de lesões neurológicas, neuromusculares 
e ortopédicas, ou ainda de malformações congênitas ou adquiridas. 
 

Deficiência Mental 
 

Caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual 
geral significante abaixo da média, oriundo do período de 
desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou 
mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em 
responder adequadamente às demandas da sociedade, nos 
seguintes aspectos: 

• Comunicação; 
• Cuidados pessoais; 
• Habilidades sociais; 

• Desempenho na família e comunidade; 
• Independência na locomoção; 
• Saúde e segurança; 
• Desempenho escolar; 

• Lazer e trabalho 

 
Deficiência Visual 

 
É a redução ou perda total  da capacidade de ver com o 

melhor olho e após a melhor correção ótica. Manifesta-se como: 

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no 
melhor olho após correção, ou um campo visual não excedente a 20 
graus, no maior meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de 
lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a cegueira 
representa a perda total ou resíduo mínimo da visão que leva o 
indivíduo a necessitar do método Braile como meio de leitura escrita, 
além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a 
sua educação; 

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no 
melhor olho, após correção máxima. Sob o enfoque educacional, 
trata-se de resíduo que permite ao educando ler impressos à tinta, 
desde que se empreguem recursos didáticos e equipamentos 
especiais. 
 

Deficiência Múltipla 
 

O termo múltipla deficiência tem sido utilizado, com 
freqüência, para caracterizar o conjunto de duas ou mais deficiência 
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). 

 

Abordagem Metodológica 
 

As propostas adotadas pelo Atendimento Educacional 
Especializado à criança de 0 a 3 anos – Precoce, fundamenta-se nos 
pressupostos teóricos de Vygotsky  , Wallon e  Piaget – as atitudes, 
expectativas e ações educacionais que visam o desenvolvimento das 
estruturas cognitivas da criança, o modelo psicogenético de seu 
desenvolvimento afetivo e moral, a competência lingüística, a 
educação para a autonomia e a estruturação de um ambiente 
favorável à aprendizagem significativa que considere o 
desenvolvimento global do educando e a sua socialização. 
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Em Vygotsky – a importância das reflexões sobre o 
processo de formação das características psicológicas das crianças 
na interação criança /criança, criança/adulto de modo a proporcinar-
lhes a apreciação das experiências de sua cultura. A utilização de 
atividades educativas  que permitam o acesso ao conhecimento de 
forma  a ampliar e desafiar a construção de novos saberes 
legitimados historicamente pela aprendizagem, buscando  níveis 
mais elevados de desenvolvimento. O conceito chave, na teoria 
histórico-cultural de Vygotsky e também o mais divulgado, é o de 
zona de desenvolvimento proximal. Neste conceito, está explicita a 
idéia de que o desenvolvimento deve ser encarado de maneira 
prospectiva, isto é, processos que estão se desenvolvendo, cabendo 
à escola aflorá-los, pois é um fator de constante transformação 
cognitiva e de evolução psicológica. 

Piaget – O desenvolvimento infantil progredirá, por meio da 
motricidade oral, de simples reflexos para a representação e 
internalização do pensamento. Este período subdivide-se em quatro 
estágios.Dentro da teoria piagetiana, encontramos quatro estágios 
de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operacional, 
operacional concreto e operacional formal. A teoria nos permite 
conhecer e conceber a evolução do indivíduo desde o nascimento 
até a lógica formal adulta.A escola deve possibilitar ao aluno o 
desenvolvimento de sua ação motora, verbal e mental, dando-lhe 
espaço para aprendizagem através da ação. A atividade em grupo 
precisa ser incentivada, pois é um aspecto integrador, que 
incrementa a cooperação entre os pares em diferentes momentos do 
desenvolvimento. 

Em Wallon – salienta as crises e conflitos presentes no 
desenvolvimento da criança e o significado das condutas típicas de 
oposição, características de suas etapas de desenvolvimento, as 
relações entre a emoção e atividade intelectual, as variadas 
dimensões do ato motor no desenvolvimento infantil das 
necessidades relativas ao corpo – atos posturais, reações motoras e 
de movimento. O contato corporal, que Wallon chama de diálogo 
tônico com a mãe e brinquedo cantado (música) são processos 
interativos entre a mãe e criança que irão fortalecer o 
desenvolvimento da linguagem futura, reforçando ainda o vínculo 
afetivo entre os dois. A criança interioriza um aspecto de outra 

pessoa e se transforma em função deste (Wallon, 1976), tendo 
assim seu processo de aprendizagem facilitada. 

A partir de tais conhecimentos teóricos com auxílio de 
material lúdico adequado, o profissional que atua no Atendimento 
Educacional Especializado à criança de 0 a 3 anos – Precoce está 
preparado para observar, mediar e acompanhar o desenvolvimento 
evolutivo global da criança, nos primeiros anos de vida, como 
também elaborar planos de atendimento em grupo ou  
individualizados, com vistas ao pleno desenvolvimento desta criança. 

Esse plano em grupo ou  individualizado é desenvolvido com 
base nos referenciais teóricos pré-estabelecidos, respeitando o ritmo 
da criança e proporcionando-lhe condições de interagir com o meio. 
Além disso, as atividades lúdicas, constituem o berço obrigatório das 
atividades intelectuais e sociais superiores, sendo, por isso 
indispensáveis às práticas educativas. 

A metodologia utilizada baseia-se também na participação 
efetiva da família, que recebe orientação dos professores e 
profissional técnico para dar continuidade às atividades no lar. 

A abordagem utilizada no Atendimento Educacional 
Especializado de 0 a 3 anos -Precoce é, portanto, flexível de modo a 
permitir o desenvolvimento global da criança, bem como minimizar 
déficits já existentes e prevenir o surgimento de outros distúrbios no 
processo de desenvolvimento evolutivo. 
 
 
 Organização Administrativa 
 
Atendimento Educacional 
 
Ingresso da criança: 
 
A criança poderá ser encaminhada ao Atendimento Educacional 
Especializado à criança de 0 a 3 anos – Precoce através da 
comunidade e das unidades de saúde locais sendo, inicialmente, 
submetida a uma avaliação, realizada pelo avaliador local da 
Precoce. 
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Essa avaliação é feita mediante a utilização dos seguintes 
instrumentos/estratégias específicos: 

- Acolhimento à família; 
- Entrevista com a família para a coleta de informações prévias 

necessárias à avaliação final (anamnese); 
- Formulário de informações clínicas  encaminhado pelo médico da 

criança; 
- Observação da criança, com a utilização de registro contínuo do 

comportamento; 
- Avaliação do desenvolvimento utilizando Escala de 

Desenvolvimento/Marcos do Desenvolvimento Infantil. 
 
Recursos Físicos e Materiais 
 

O atendimento em Precoce é realizado em espaços físicos 
adequados e/ou adaptados às necessidades da criança contendo 
mobiliário e material pedagógico apropriado ao trabalho a ser 
desenvolvido, como salas ambientes para os atendimentos 
pedagógicos individuais, em grupos e bebês; sala de 
psicomotricidade; sala para atendimento aos grupos de pais; espaço 
reservado para o acolhimento aos pais e ou responsáveis, 
anamnese, avaliação e documentação da criança; piscina, parquinho 
e área externa para atividades lúdicas e de educação física. 
 
 
Locais de Atendimento 
 

Para consolidação do projeto de inclusão torna-se 
indispensável os serviços de educação precoce que tenham por 
objetivo o desenvolvimento global da criança. 

No âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal o Atendimento Educacional Especializado à criança de 0 a 3 
anos – Precoce é desenvolvido nos Centros de Ensino Especial e 
escolas de educação infantil, criando sistemas de ensino que devam 
se transformar para realizar uma educação inclusiva, que responda á 
diversidade dos alunos sem discriminação  buscando promover e 
garantir a inclusão educacional, sob orientação e supervisão  da 
Diretoria de Ensino Especial/ SUBEP. 
 

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 coletivo, 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 

desenvolvimento global; 
- 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 psico-afetivos pela interação em 

brincadeiras e jogos sociais  em grupo; 
- 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: 

1.Momento individual – escuta, acolhimento da família, apoio à 
relação mãe-filho e construção de vínculo. Avaliação funcional e do 
desenvolvimento global, independência e autonomia, realizada pelo 
professor avaliador. 

2.Momento grupal e ou individual – desenvolvimento de 
habilidades e competências, atividades lúdicas na sala, espaço lúdico 
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e recreativo, adaptação curricular, currículo funcional, realizado pelo 
professor educador pedagógico e pelo educador físico. 

3.Trabalho conjunto com a família – favorece o desenvolvimento 
de competências na família e na comunidade para lidarem com 
resolução 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, oficinas de arte e brinquedos e criação 
de associação de pais, realizado pelo professor de atendimento aos 
pais. 

4.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  implementar respostas 
educativas à essas necessidades, o serviço de apoio pedagógico 
deverá ser desenvolvido pelo professor itinerante da 
precoce/educação infantil com vistas a garantir o sucesso da criança 
no processo de inclusão. 
 
 
Formas de Atendimento: 
 
Os atendimentos com a criança são realizados de forma 
sistematizada descrita abaixo: 
 

➢ O aluno sera atendido pelo professor de atividades pedagogo 
e pelo educador físico, em horários consecutivos de 45 
minutos, duas vezes por semana.  

➢ Para crianças de dois anos o atendimento devera ser em 
grupo, duas vezes por semana em atendimento de um ou 
dois horários com o professor de atividades pedagogo, mais 
um horário com o educador fisico 

➢ Para crianças de três anos o atendimento devera ser em 
grupo, de duas ou três vezes por semana em atendimentos 
de dois ou três horários, com o professor de atividades 
pedagogo, mais um horário com o educador físico. 

➢ O quantitativo de crianças por grupos dependera da avaliação 
inicial e das condições individuais do aluno. 

➢  Crianças com maior grau de comprometimento, de acordo 
com estudo de caso e avaliação, deverão ser agrupadas com 
acompanhamento exclusivo de um professor ou terão 
atendimento individualizado realizado simultaneamente pelo  
professor pedagogo e pelo educador físico durante um 
horário. 

➢ As crianças abaixo de seis meses poderão ser atendidas pelo 
professor de atividades e pelo educador físico, desde que não 
apresentem restrição medica, que seja indicado pelo 
coordenador após a avaliação funciona. 

➢ A modulação do Atendimento Educacional Especializado à 
criança de 0 a 3 anos – Precoce está sistematizada no 
documento de Estratégia de Matrícula da Secretaria de 
Educação e documentos vigentes da Diretoria de Ensino 
Especial. 

➢ O atendimento do Educador Físico deverá seguir o Programa 
de Educação Física específico da precoce e o do Programa da 
Educação Precoce. 

 
Agrupar crianças em programas de intervenção precoce tem 

fundamento nas pesquisas recentes sobre educação precoce, em 
diferentes partes do mundo.Constam que as crianças pequenas são 
seres interativos, que podem aprender muito com outras crianças, 
aumentando a competência social.Spagiari (1986), diz que uma 
criança não pode se desenvolver de forma isolada, as crianças 
adquirem identidade no contexto de grupo. É no grupo que elas 
podem compartilhar espaços, brinquedos, ação, pensamentos, 
idéias, são encorajadas a aprender ouvir, esperar, aprender a 
resolver problemas com outros pontos de vistas. Essas são 
experiências valiosas em termos de aprendizagem e socialização. 

A forma de estruturar as atividades na abordagem 
pedagógica vai depender das condições ambientais da escola ou 
instituição. Depende ainda do número de crianças integradas ao 
programa e do nível de interesse do grupo. O grupo pode ser 
heterogêneo, respeitando-se o interesse pelo brinquedo, o ritmo e o 
desenvolvimento psicoafetivo da cada criança. 

O trabalho de educação precoce abrange diferentes áreas do 
conhecimento, exigindo uma equipe interdisciplinar. No programa 
realizado mediante ação transdisciplinar, os diferentes 



 

 12 

conhecimentos são integrados num plano de ação conjunto, 
discutido e elaborado por toda a equipe. 
 
Atendimentos de Apoio: 
 
-Atendimento aos Pais: deverá realizar atendimento sistemático 
enfatizando o atendimento em grupo e individual quando necessário, 
priorizando no papel dos pais e da família, as atividades e as 
iniciativas de autogestão, para que eles próprios se constituam como 
agentes de mudança integrativa, buscando ações relativas à coesão 
familiar, com base para o programa de inclusão educacional e social 
das crianças; 
-Creches: Orientar e dar suporte as crianças com necessidades 
educacionais especiais que se encontram matriculadas nas creches; 

-Equipe da Precoce: Suporte especializado ao ensino regular, no 
que se refere a especificidades que envolvam as crianças com 
necessidades educacionais especiais no processo de inclusão escolar; 

-Itinerante Precoce/Ed.Infantil: deverá prestar assistência 
técnica e pedagógica aos centros de educação infantil, quando 
houver crianças com necessidades educacionais especiais no 
processo de integração/ inclusão educacional. 

 

Atendimentos Especiais: 
 

-Equoterapia :Método educacional e terapêutico que utiliza o 
cavalo em uma abordagem interdisciplinar, buscando o 
desenvolvimento biopsicossocial em crianças com necessidades 
especiais;  

-Estimulação Perceptiva através do toque corporal em 
alunos com necessidades educacionais especiais: Prática 
alternativa que utiliza o toque corporal, como uma técnica que 
estimula, tranqüiliza, acalma e ao mesmo tempo possibilita 
uma consciência corporal interagindo com sistemas 
importantes neuropsicofisiológicos  ao desenvolvimento global 
da criança;  

-Orientação e estimulação a linguagem e a fala: 
Atendimentos voltados a ações pedagógicas que estimule o 

processo da fala com base no processo do desenvolvimento 
infantil; 

-Informática: Abordagem pedagógica que viabiliza e 
instrumentaliza outras formas de linguagens dos conteúdos 
pedagógicos  propostos ao desenvolvimento da criança; 

-Educação/Saúde: Interface entre a educação e a saúde, no 
que se refere aos hospitais/berçários, postos de saúde voltados 
às crianças de 0 a 3 anos, onde o Programa da Precoce atuará 
junto a saúde no que se refere a divulgar, informar, esclarecer 
e orientar sobre o funcionamento e locais onde ocorre o 
Atendimento Educacional Especializado à crianças de 0 a 3 
anos- Precoce  da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

.  

Freqüência da criança: 
 

Os pais deverão comunicar ao responsável pelo Programa na 
Instituição Educacional, quando por motivo justo, o aluno não puder 
comparecer aos atendimentos. Porém quando as ausências forem 
por mais de dois atendimentos em sala e ou na Educação Física, 
trazer atestado médico e entregar à professora. A falta de 
justificativa em cinco atendimentos consecutivos ou três alternados 
implicará em perda do horário de atendimento e retorno  a lista  de 
espera para novo encaixe em grade horária. 
 

 

Terminalidade 
 

A criança ao atingir a idade cronológica de três anos e onze 
meses e vinte e nove dias será  encaminhada  à educação infantil  
mediante realização de estudos de caso do qual deve participar a 
equipe multidisciplinar do Atendimento Educacional Especializado à 
criança de 0 a 3 anos – Precoce,  professor Itinerante e o professor 
coordenador, podendo ser solicitado quando necessário o parecer 
técnico da psicóloga da equipe de apoio a aprendizagem responsável 
pela Instituição Educacional. 
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A terminalidade será feita sempre ao final do ano letivo de 
acordo com os critérios de matrícula da SEEDF, onde a criança de 
acordo com suas necessidades pessoais deverá freqüentar: 

 
- Turmas de inclusão pré-escolar do ensino regular, com 

acompanhamento de um professor itinerante, conforme 
critérios vigentes estabelecidos pela SEEDF/DEE/Coordenação 
Central do Atendimento Educacional Especializado à criança 
de 0 a 3 anos – Precoce; 

- Classes de Integração Inversa; 

- Classes Especiais; 

- Atendimento individualizado ou em grupo nos centros de 
ensino especial. 

As Diretrizes nacionais para a educação especial na educação 
básica (Brasil,2001a) recomendam a inclusão de crianças com 
necessidades educacionais especiais, em programas de creche e pré-
escola que tenham por objetivo o desenvolvimento global, o acesso 
à informação e ao conhecimento historicamente acumulado, 
dividindo essa tarefa com os pais e serviços da comunidade. 
 

 

Recursos Humanos 
 

Para analisar o funcionamento dessa equipe inicialmente é 
importante conhecer, suas principais características. Uma delas é a 
que se refere à flexibilidade de sua estrutura organizacional para 
adaptar-se às diferentes necessidades e recursos existentes em cada 
local. Além disso, é prioritária a coesão da equipe para a efetiva 
atenção às crianças e às suas famílias. Nesse sentido, é importante 
que se adote uma abordagem transdisciplinar, baseada na 
transposição adequada dos limites dos diversos campos de 
conhecimento e da ação das diferentes especialidades, conservando, 
contudo, o núcleo básico de atuação de cada uma. 
 

A Educação Especial/Precoce contará em seu quadro docente 
com os seguintes profissionais: 

-Professor Coordenador; 
-Professor Regente de atividades/pedagogo; 

-Professor Regente Educador Físico; 
-Professor de Atendimento aos pais; 
-Professor Itinerante do quadro de itinerantes; 
-Os serviços prestados pelas categorias profissionais da área 

da saúde poderão ser solicitados à área da saúde por meio de 
parcerias, acordos de cooperação técnica, convênios, entre outros. 

 

 

Corpo Docente 
 
Professor Coordenador: 

-Ser integrante do quadro da carreira magistério público da categoria 
de professor de atividades com curso superior e experiência em 
avaliação de crianças de 0 a 3 anos de idade; 
-Ter experiência mínima de dois anos como docente na área que irá 
atuar; 
-Ser indicado pela direção da instituição de ensino em comum 
acordo com os professores do atendimento da precoce;e 
coordenador de nível central. 
-Entrevista com coordenador central/DEE. 
 
Professor Regente de Atividades/Pedagogo: 

-Ser integrante do quadro carreiro magistério público da categoria de 
professor de atividades/pedagogia; 
-Curso de precoce ou experiência comprovada no atendimento; 
-Entrevista com coordenação central/DEE. 
 
Professor Regente Educador Físico: 

-Ser integrante do quadro carreira de magistério público da categoria 
de professor de Educação Física. 
-Ter preferencialmente curso de precoce ou experiência comprovada 
no atendimento; 
-Entrevista com coordenação central/DEE. 
 
Professor de Atendimento aos Pais: 
- Ser integrante do quadro carreira de magistério público da 
categoria de professor com nível superior; 
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-De preferência ter experiência mínima de 02 (dois) anos como 
docente na rede regular de ensino e de 02 anos no atendimento da 
Precoce; 
-Ter como formação: psicologia, assistência social, pedagogia e ou 
orientação educacional ou especialização em psicopedagogia; 
 -Entrevista com a coordenação central/DEE; 
  
Professor Itinerante: 

-Ser integrante do quadro da carreira magistério público na categoria 
de professor de atividades/pedagogia; 
-Ter experiência mínima comprovada de 02 (dois) anos como 
docente na rede regular de ensino, sendo de 02 anos no 
atendimento da Precoce e ou 02 anos na educação infantil; 
-O Itinerante deve ser lotado preferencialmente nos Centros de 
Ensino Especial ou nas escolas, onde se encontra o programa da 
Precoce. 
-Entrevista com coordenador central/DEE.  
 

Formas de capacitação das equipes: 
 

A atualização da equipe é realizada periodicamente através 
de cursos de capacitação, seminários, palestras, discussões de caso 
na coordenação pedagógica, estudos sistematizados oferecidas pela 
SEEDF/DEE, Instituições conveniadas ou  da Comunidade. 

Busca-se a atuação transdisciplinar e interdisciplinar 
integrada da equipe multiprofissional, evitando uma visão 
fragmentada do desenvolvimento da criança. 
 

 

Competências 
 
Competências técnico - pedagógica da equipe: 

 
- Prestar informações  e orientações à família e comunidade 

escolar; 
- Integrar os resultados de cada campo profissional em parecer 

conjunto; 

- Elaborar relatórios sobre os resultados da avaliação e 
orientações efetuadas nas instituições visitadas; 

- Tomar parte ativa nos programas individuais destinados à 
criança e à família, de acordo com campo específico de 
atuação profissional; 

- Propiciar a complementação do atendimento, sempre que 
necessário, por meio do encaminhamento a outros 
profissionais ou a outros atendimentos disponíveis na 
comunidade; 

- Participar efetivamente das reuniões da equipe, com vistas a 
apreciar o desenvolvimento da criança e atualizar o programa 
de intervenção educacional; 

- Participar da divulgação dos programas de atendimento e 
apoio às crianças com necessidades educacionais especiais; 

- Participar de grupos de estudo, curso de formação 
profissional (pós-graduação e outros) com o objetivo de 
manter-se atualizado nas questões referentes à educação de 
crianças com necessidades educacionais especiais; 

- Orientar e supervisionar as atividades realizadas por 
estagiários no campo de sua especialidade profissional; 

- Zelar pelo estrito cumprimento dos princípios de ética 
profissional, tanto nos aspectos referentes à intimidade das 
crianças e de suas famílias, quanto no que se refere a outros 
direitos inalienáveis. 

- Observar e orientar quanto ao cumprimento das normas 
básicas da Precoce; 

- Participar de avaliação pessoal quando solicitado para 
garantir ações que auxiliem o professor a refletir sobre os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem, podendo 
modificar a sua prática conforme necessidades da criança, 
bem como, sua auto-avaliação no que se refere à ética 
profissional. 

- Ter consciência de gozar de boa saúde para a realização de 
um bom trabalho, observando que a infreqüência trás 
prejuízos ao desempenho do trabalho e da criança. 

- Incentivar a família a participar do processo educacional de 
modo efetivo. 
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Funções Específicas ao Professor Coordenador da Precoce: 
 

Compete ao coordenador: 
- Realizar avaliação do desenvolvimento global e funcional; 
-  Responsabilizar pelo preenchimento e organização de 

relatórios qualitativos e quantitativos do atendimento oferecido 
e demais documentos da Precoce conforme lista em anexo da 
documentação interna da precoce; 

-  Participar de reuniões de coordenação pedagógicos onde são 
discutidas todas as questões relativas ao atendimento, inclusive 
estudos de caso, como também de temas relativo ao currículo 
previsto pelo programa da precoce e outros temas que 
enriqueçam a prática pedagógica; 

-  Promover a integração dos dados, conforme as áreas mais 
significativas do desenvolvimento da criança entre os 
profissionais da equipe; 

-  Orientação ao plano de intervenção individual e coletivo, para 
o desenvolvimento de conteúdos curriculares específicos (por 
exemplo, orientação e mobilidade para cegos), baseada nas 
observações efetuadas diretamente com a criança e nos 
resultados das avaliações realizadas e dos exames clínicos. 

- Elaboração de recomendações do plano individual de 
intervenção, estabelecendo prioridades e propondo alternativas 
e procedimentos aplicáveis; 

- Identificação das barreiras que incidem no atendimento 
(condições do local e da prática profissional) e estabelecimento 
de recomendações para a sua eliminação; 

- Acompanhamento e avaliação da criança e de seu ambiente 
durante o desenvolvimento do programa, verificando os 
resultados que vão sendo alcançados, de modo a formular 
novas recomendações, se for o caso. 

- Inserir objetivos e definir metas a serem alcançados, nas 
atividades e estratégias a empregadas e dos materiais e meios 
a serem utilizados no plano de intervenção do professor, além 
dos facilitadores ou mediadores requeridos; 

- Garantir a participação direta e efetiva dos familiares nos 
atendimentos à criança para troca de informações e 
experiências, visando à eficácia do atendimento e à 
continuidade as atividades no lar. 

- Realizar  reuniões semestrais com os pais para a devolutiva do 
atendimento educacional especializado desenvolvido com o 
aluno. 

- Estabelecer interface com profissionais da saúde e comunidade 
com vista a otimizar os recursos em prol do desenvolvimento 
da criança. 

- Articular ações pedagógicas e supervisionar a equipe da 
precoce no âmbito da unidade de ensino, representando-a 
quando necessário; 

- Avaliar as crianças ao entrar para o programa juntamente com 
outros profissionais da equipe que se fizer necessário; 

- Elaborar o relatório psicopedagógico, contendo além da parte 
que cabe a ele, todos os outros pareceres e ou avaliações de 
outro (s) profissional (ais) que se fizerem necessário; 

- Receber os pais e informa-los a respeito do funcionamento do 
programa; 

- Informar aos pais o resultado da avaliação de desenvolvimento 
de seu filho; 

- Encaminhar a criança ao atendimento e discutir com o 
professor cada caso que estiver iniciando; 

- Apoiar o professor na operacionalização dos conteúdos 
curriculares por meio de assessoramento técnico pedagógico 
especializado; 

- Intermediar as ações de aquisições dos materiais de ensino 
aprendizagem, equipamentos e outras adaptações de acesso 
do currículo; 

- Coletar e fornecer, dados relativos a Precoce conforme a 
regularidade estabelecida pela Direção imediata ou 
Coordenação Central (DEE) do Atendimento Educacional 
Especializado; 

- Participar de programações destinadas à capacitação de 
recursos humanos, quando solicitado; 

- Realizar e participar das reuniões do conselho de classe e 
estudos de caso, nas questões que envolvem os alunos 
acompanhados pelo programa da Precoce; 

- Encaminhar alunos para avaliação complementar em outras 
instituições; 

- Orientar quanto ao uso e manutenção adequada de 
aparelhagem utilizada no processo ensino-aprendizagem; 
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- Informar a direção da escola e a coordenação de nível central, 
quanto à formação de novas turmas; 

- Realizar reuniões pedagógicas e de estudos com todos os 
profissionais envolvidos. 

- Acompanhar e/ou substituir o professor (de sala) nas visitas 
técnicas, domiciliares e a outras formas de atendimento 
quando se fizer necessário; 

- Participar do planejamento e coordenação do Atendimento aos 
Pais e da Itinerância da Precoce; 

- Representar a equipe na elaboração do plano de ação da 
escola; 

- Dar orientação às famílias encaminhadas pelas Unidades de 
Saúde com domicílio em outros estados da federação; 

- Orientar o professor em treinamento; 
- Preencher a avaliação do professor em treinamento e entregá-

la ao responsável da equipe de origem do professor ou se 
necessário ao coordenador central em mãos ou por malote; 

- Prestar informações sobre o programa às pessoas 
eventualmente interessadas (docentes, estagiários e 
comunidade em geral); 

- Participar de campanhas comunitárias de sensibilização e 
divulgação e outros eventos ligados a sua área; 

- Organizar filmagens, fotografias/slides, transparências para 
estudo e memória do programa; 

- Zelar pela manutenção da ordem e ética no local de trabalho. 
 

 

Funções Específicas ao Professor Regente de Atividades/Pedagogo: 
 

Esse profissional é indispensável para o funcionamento  do 
Atendimento Educacional Especializado de 0 a 3 anos- Precoce, 
compete a ele, além das funções comuns aos membros da equipe: 

- Criar oportunidades pedagógicas educacionais à criança, bem 
como as práticas e experiências enriquecedoras que possam 
ter no lar, realizando registro de observação do 
acompanhamento evolutivo da criança e ou outro 
instrumento que esteja em vigor; 

- Acompanhar, avaliar, mediar e observar  o desenvolvimento 
da criança durante o atendimento; 

- Sugerir métodos, técnicas e estratégias de conteúdo 
programático referente ao currículo de 0 a 3 anos de idade e 
ou adaptações curriculares e ou funcionais; 

- Elaborar e executar plano de intervenção educacional; 
- Orientar e incentivar as famílias a utilizar recursos recreativos 

e educacionais existentes na comunidade; 
- Incentivar as famílias a participar do processo educacional de 

modo efetivo. 
- Elaborar semestralmente o relatório descritivo e individual de 

acompanhamento semestral do aluno, conforme a avaliação 
do desenvolvimento infantil realizada ao longo do semestre, 
ou quando se fizer necessário (transferências, solicitações 
judiciais, etc.); 

- Participar diretamente em estudos sobre Precoce e aqueles 
relativos ao desenvolvimento e infantil e aprendizagem de 0 
a 6 anos. 

 

 

Funções Específicas ao Professor Regente Educador Físico: 
 

Esse profissional é indispensável para o funcionamento do programa 
da Precoce, compete a ele, além das funções comuns aos membros 
da equipe: 

-Guiar-se pelo objetivo principal do programa que é o de orientar a 
família e não apenas a criança em desenvolvimento; 
-Participar efetivamente das coordenações, reuniões e estudos de 
caso da Precoce; 
-Participar diretamente nos estudos sobre Precoce e nos estudos 
específicos à área de Ed. Física, além dos cursos de atualização 
sobre o tema. 
-Avaliar as oportunidades educacionais oferecidas à criança, bem 
como as práticas e experiências enriquecedoras, no tocante ao 
desenvolvimento neuropsicomotor. 
-Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da criança durante o 
atendimento escolar, registrando com freqüência sua evolução no 
registro de observação e mantendo-a atualizada na pasta da criança; 
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-Elaborar semestralmente o relatório descritivo e individual de 
acompanhamento semestral do aluno, de acordo com a avaliação 
funcional de desenvolvimento infantil, ou quando se fizer necessário 
(transferências, solicitações judiciais, etc.); 
-Sugerir métodos e técnicas para se trabalhar o conteúdo 
programático referente ao currículo da educação infantil voltado à 
área de educação física; 
-Elaborar e executar o planejamento individual da criança; 
-Orientar e incentivar a família a utilizar recursos recreativos ou 
educacionais existentes na comunidade, que favoreçam o 
desenvolvimento físico-motor dos alunos; 
-Incentivar e envolver a família no processo educacional de modo 
efetivo; 
-Solicitar a entrega de atestado médico para a prática de atividade 
física, bem como renovação a cada semestre letivo; 
-Participar das reuniões da coordenação central quando solicitado 
pela coordenação da Precoce ou pela coordenação da Ed. Física da 
Diretoria de Ensino Especial; 
 

 

Funções específicas ao Professor de Atendimento aos Pais: 
 

As famílias, as instituições e a sociedade como um todo, são 
responsáveis pela infância e realizam ações que se complementam. 
Em momento algum, uma substitui a outra, pois são de grande 
importância para a Educação Infantil (Currículo da Educação Básica  
da SE/DF). 

O programa de educação precoce deverá priorizar o apoio e 
suporte à família e a Inclusão dessas crianças no sistema 
educacional, na comunidade e na família. (MEC/ Saberes e práticas 
da inclusão/2004). 

 
A Orientação Pedagógica nº 18 da SE/DF, orienta o 

atendimento sistemático a pais em grupo e ou individual se 
necessário, como sistema de apoio e suporte às famílias das crianças 
com Necessidades Educacionais Especiais. 

 

 

- Elaborar semestralmente o relatório descritivo/qualitativo das 
atividades desenvolvidas em grupo e ou individualmente ou outros 
eventos, como palestras, oficinas etc; 
- Realizar planejamento/ programação das atividades que serão 
realizadas no semestre; 
- Visitas aos Postos de Saúde/Hospitais de caráter informativo sobre 
a Precoce e troca de experiência com os profissionais da Saúde 
- Elaboração e execução de Projetos e ou Oficinas voltada aos pais, 
podendo dispor de parcerias quando necessário; 
- Ficar atento ao seu horário de trabalho e o horário de atendimento 
da criança; 
- Participar efetivamente das reuniões da equipe, do planejamento e 
do desenvolvimento dos processos de avaliação da criança; 

- Guiar-se pelo objetivo principal do Atendimento, que é o de 

orientar a família e ou responsáveis e não apenas a criança em 
desenvolvimento; 
- Zelar pelo estrito cumprimento dos princípios de ética profissional, 
tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade das 
crianças e de suas famílias, quanto no que se refere a seus outros 
direitos inalienáveis; 
- Participar diretamente nos estudos sobre Precoce e assuntos afins, 
além dos cursos de atualização sobre o tema e também na 
divulgação do Atendimento. 
- Compartilhar novos métodos e técnicas, para  trabalhar o conteúdo 
programático referente ao Atendimento à Pais; 
- Orientar e incentivar a família a utilizar recursos recreativos e ou 
educacionais de modo efetivo; 
- Incentivar a família a participar de Palestras promovidas pela 
Coordenação Precoce, Atendimento a Pais e Comunidade: 
- Esclarecer e encaminhar os pais e ou responsáveis sobre as 
providências necessárias para aquisição de passe livre, 
aposentadoria, casa própria, ou seja, direitos e deveres das crianças 
com Necessidades Educacionais Especiais; 
- Informar os pais sobre o sistema de assistência de saúde.Ex: 
oftalmologista, odontologia, fonoaudiologia, neurologista etc...); 
- Participar assiduamente das reuniões de Coordenação Mensal com 
a Coordenação Central da Precoce/ DEE; 
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- Compete ao profissional de Atendimento aos Pais esclarecer a 
família à característica do Atendimento, não sendo o mesmo 
terapêutico e assistencialista e sim apoio educacional especializado à 
família, tendo como foco principal o desenvolvimento global da 
criança. 
- Proporcionar condições para que a família se conscientize quanto a 
importância do atendimento e o seu papel no desenvolvimento da 
criança. 

 

 

Funções específicas ao Professor Itinerante: 
     

Segundo o MEC, o serviço de apoio pedagógico, a ser 
desenvolvido no contexto escolar, tem por finalidade auxiliar ao 
professor e aluno no processo de desenvolvimento e aprendizagem, 
identificando as necessidades educacionais especiais, ajudando a 
escola a definir e implementar respostas educativas à essas 
necessidades, e desenvolver estratégias de flexibilização, adaptação 
curricular e práticas pedagógicas alternativas que promovam o 
avanço no processo de aprendizagem  desses educandos. 

Na educação infantil, os serviços de apoio pedagógico 
especializado deverão ser desenvolvidos por professor itinerante, 
que participará da observação e do acompanhamento do processo 
de desenvolvimento e aprendizagem nas atividades escolares, 
avaliará e ajudará a elaborar objetivos, a delinear os conteúdos, as 
estratégias e procedimentos relativos à dinâmica da sala de aula e 
de toda a rotina escolar. (Saberes e Práticas da Inclusão, 
MEC/2004). 
 

Compete ao professor Itinerante: 
 
- Participar junto às respectivas DRE/CPC’s da estratégia de 
matrícula, encaminhamentos, remanejamentos dos alunos a serem 
integrados/ incluídos no ensino regular; 
-Preparar e apoiar a integração/inclusão do aluno com necessidades 
educacionais especiais, junto a comunidade escolar; 

- O Itinerante deverá promover o processo de inclusão social 
educacional da criança com o objetivo de eliminar barreiras físicas e 
sociais; 
-Apoiar e orientar o professor regente de classe na operacionalização 
dos conteúdos curriculares quando solicitado por meio de 
assessoramento técnico pedagógico especializado; 
-Participar das adaptações curriculares necessárias ao processo de 
ensino aprendizagem do aluno com necessidades educacionais 
especiais; 
-Intermediar as ações de aquisição dos materiais de ensino 
aprendizagem, equipamentos e outras adaptações de acesso ao 
currículo; 
-Participar das reuniões do conselho de classe e outras reuniões nas 
questões que envolvam os alunos com necessidades especiais sob o 
seu acompanhamento; 
-Participar e ou solicitar estudos de caso junto às equipes de Apoio a 
Aprendizagem e a Precoce, com vistas ao encaminhamento dos 
alunos; 
-Responsabilizar-se pelo recebimento e entrega dos relatórios 
psicopedagógico às escolas/protocolando-os; 
-Compete ao Itinerante esclarecer e informar sobre o trabalho 
desenvolvido pela itinerância; 
-Encaminhar alunos à equipe de Apoio a Aprendizagem para 
avaliação, reavaliação e estudo de caso; 
-Orientar quanto ao preenchimento das fichas de avaliação, 
reavaliação e estudo de caso a direção e /ou professores, quando 
solicitado à avaliação do aluno; 
-Acompanhar e observar as crianças com terminalidade na Precoce; 
-Participar das entrevistas para declaração de aptidão objetivando a 
função de Itinerante bem como o remanejamento, remoção e 
contratação temporária; 
-Participar das reuniões mensais com a coordenação central da 
Precoce da Diretoria de Ensino Especial; 
-Zelar pelo comprimento dos horários e pela ética profissional. 

 

Avaliação 

O acompanhamento e a avaliação do Atendimento 
Educacional Especializado à criança de 0 a 3 anos – Precoce estão 
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sob a responsabilidade da Instituição de Ensino local, com a 
articulação e orientação técnico-metodológica do professor 
coordenador da precoce no nível local (escola) e do Coordenador 
Central da Precoce (DEE). 

De acordo com o MEC (Saberes e práticas da inclusão/2004), 
o encaminhamento dos alunos para os atendimentos especializados 
deverá ser realizado mediante avaliação pedagógica e decisão da 
família, em conjunto com a equipe especializada. O Professor 
coordenador, considerando a importância do processo de 
plasticidade cerebral e maturação neuronal do desenvolvimento da 
criança, tem por finalidade auxiliar ao professor e aluno no processo 
de desenvolvimento e aprendizagem, mediante avaliação prévia e 
segmentar, identificando as necessidades educacionais especiais, 
ajudando aos educadores e a escola a definir e implementar 
respostas educativas à essas necessidades, desenvolvendo 
estratégias de flexibilização, adaptação curricular e práticas 
pedagógicas alternativas que promovam o avanço no processo de 
aprendizagem das crianças com necessidades educacionais 
especiais, além de articular e supervisionar as ações pedagógicas da 
equipe especializada que compõe o quadro docente da precoce. 

 

Conteúdos curriculares básicos de conhecimento, para atuação no 
Programa da Precoce: 
 
-Desenvolvimento Infantil de 0 a 6 anos 
-Referenciais curriculares do MEC 
-Saberes e Praticas do MEC 
-Teóricos: Wallon, Piaget e Vygotsky  
-Escalas de desenvolvimento /marcos do desenvolvimento 
-Curriculo Básico de 0 a 3 anos da Secretaria de Educação 
-Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 
-Temas na área da Educação, Psicologia  e Saúde que contemplem o 
conhecimento do desenvolvimento normal e anormal da criança com 
necessidades educacionais especiais. 
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