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I - APRESENTAÇÃO 

 

 Processo de Construção 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/94 em seu Artigo 12, Inciso I, prega 

que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos sistemas, terão a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. A elaboração e a execução devem 

ser feitas coletivamente envolvendo alunos, professores, pais e demais funcionários da instituição, 

bem como pessoas da comunidade. O Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que institui 

o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limites no Art. 2º 

define que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em confrontando com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas. 

No sentido de amenizar os impedimentos que obstruem a participação plena da Pessoa 

com Deficiência na sociedade, o CEE 01 ofertará Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

que do ponto de vista educacional, o processo de inclusão deve ser capaz de atender a todos 

indistintamente. Tudo isto implica em transformação do cotidiano escolar e o surgimento de outras 

formas de organização audaciosa e comprometida com uma nova forma de pensar e fazer educação 

(OLIVEIRA, 2004, p 109). É nesse sentido que se faz importante a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico do CEE 01 de Planaltina. 

Nesta perspectiva Veiga (1996, p. 12) afirma que, ao construirmos os projetos da nossa 

escola, planejamos o que temos intenção de fazer, de realizar. “Lançamo-nos para adiante com 

base no que temos, buscando o impossível”, sendo assim, o Projeto Político Pedagógico - PPP vai 

além de um simples argumento de plano de ensino e de atividades diversas, é um compromisso 

ético que define o nosso caminho na construção de um sistema educacional inclusivo, amparado 

na legalidade e nos princípios teóricos fundamentados em ideais democráticos de igualdade, como 

preconiza a Presidente da República, Dilma Rousseff, ao estabelecer por meio do Decreto nº 

7.611, de 17 de novembro de 2011, a forma acolhedora que deve funcionar o Atendimento 

Educacional Especializado. 

A construção deste documento se deu por todos os segmentos da escola, com uma 

formação diária e constante, em cada vivência, cada experiência compartilhada, cada aprendizado, 

cada conquista. Suas propostas são reais, elegíveis e aplicáveis, elaboradas com base em cada 

aluno e suas necessidades de cada dia, diagnóstico, aptidões e possibilidades. Todo o cuidado foi 
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tomado para não ficar somente no campo das ideias e propostas, fomos a fundo para que tudo seja 

exequível e que haja momentos de verdadeiras alegrias em cada conquistas dos nossos alunos. 

A comunidade escolar é sujeito presente em cada tempo e momento desta Unidade Escolar. 

Quer seja no vai e vem de trazer e levar, que proporciona uma observação e aprendizado de rotinas, 

costumes e cuidados necessários que os alunos precisam e merecem, quer nos diálogos francos e 

livres, outrora agendados e provocados pelo desconforto de alguma situação. A escola é 

movimento que gera mudança e ensino. Entrevistas com o professor regente, reuniões, 

atendimento com o pedagogo, psicólogo e/ou Orientador Educacional, perfazendo alguns 

instrumentos de pesquisa e busca que promovem a participação escolar. 

 
 Dados de Identificação da Unidade Escolar 

 

 

 Sujeitos Participantes: 

 
 Equipe Gestora: 

Diretora 031.632-6 ANDRÉA CARLA ARAÚJO OLIVEIRA MARQUES 

Vice-Diretor 024.826-6 ENILSON ANTÔNIO DA SILVA 

Supervisores 
203.310-0 MACKINLENE LOBATO DE SOUZA RAMALHO MEDEIROS 

213.450-0 EDUARDO DIAS DE SOUZA 

Secretária 225.534-0 NAIR ANTÔNIO DOS SANTOS 

 
 Coordenadores: 

241.598-4 ANTÔNIO RIBEIRO DE LIMA ED. FÍSICA/ATENDIMENTOS 

035.251-9 ANA PAULA SPOLTI DMU 

229.701-9 FLÁVIA LAMOUNIER TEIXEIRA PRECOCE ED. FÍSICA 

222.925-0 FLÁVIA PEREIRA DE ARAÚJO TORRES PRECOCE ATIVIDADES 

216.524-4 MARIA ALICE VIEIRA DI E OFICINAS 

241.066-4 VALÉRIA FERREIRA DO NASCIMENTO RIBEIRO TEA 

 
Coordenação Regional de Ensino de Planaltina 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE PLANALTINA 

Níveis/Modalidade de Ensino: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Código Sigrh: 990230000066 

Endereço: Setor Educacional, lote I 

Localização: Urbana 

Telefone: 39014475 

e-mail: cee01.planaltina@edu.se.df.gov.br 
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 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA: 
 

249.443-4 REJANIA MERCES DE ARAÚJO FONTANELLI PSICÓLOGA 

 (AGUARDANDO) PEDAGOGA 

 
 Serviço de Orientação Educacional - SOE: 

243.088-6 ANDRÉIA GEISA OLIVEIRA PEREIRA 

 
 

 Monitor de Gestão Educacional: 

0248.244-4 CARMELINDA MORAIS DE OLIVEIRA 

0213.450-0 EDUARDO DIAS SOUZA 

0247.706-8 WENDY DOS SANTOS RODRIGUES 

 

 Professores Readaptados Em Restrição Temporária: 

032.597-X SIMONE VIEIRA GONÇALVES DE MELO 
 

027.190-X PATRICIA BRAGLIA SANT’IAGO NOGUEIRA 

033.093-0 JORGE LUIZ ELACHE RIBEIRO DUARTE 

037.237-4 TOMAZ FRANCISCO DE BORBA NETO 

04.435-6 CLAUDIA GONZAGA VIEIRA COSTA 

0201.579-X GRAZIELLA FERREIRA RIBEIRO (RESTRIÇÃO 

0032.611-9 ARIANE VIEIRA DE SOUZA (RESTRIÇÃO 

200.822-X CLAUDIA SYLVANA CARLOS ANDRADE (RESTRIÇÃO 

201.751-4 EDYCLEIA BERNARDES DE PAIVA LOBO (RESTRIÇÃO 

0039.726-1 MISLENE GONCALVES DE LIMA AMARAL 

 
 Professores 

 Educação Precoce – EP 

 Atividades 
 

Ep A 037.365-6 Patrícia Alves Rocha Leonel (Licença Médica) 

  Josyane Silva Ribeiro De Sá 6996.962-0 

Ep B 049.449-6 Helisangela Pereira Amor 

Ep C 220.991-8 Flávia Alves De França Vasconcelos (Licença Médica) 

  Elaine Pacheco Duarte Nascimento 

Ep D 201.291-X Juliana Pacheco Guimarães 

Ep E 6986.456-X Mirlene Aguiar Pontes Lima 

Ep F 200.757-6 Ana Flávia Catunda Martins 
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Ep G 6993.863-6 Elízia Correa De Souza 

Ep H 6985.783-0 Darlane Alves Rodrigues 

Ep I 222.925-0 Flávia Pereira De Araújo Torres (Coord. Precoce) 

 6998.697-5 Lis Crystianne Silva Almeida Lins 

Bb1 038.206-X Jane Beatriz Soares Gonçalves 

Ep J 6989.615-1 Patrícia Oliveira De Moura 

Ep K 6985.770-9 Natália Gomes Soares 

Ep L 241.284-5 Jaqueline Freitas Da Silva Albuquerque 

Ep M 204.797-7 Elizangela Vieira De Sousa 

Ep N 201.256-1 Ana Cláudia Batista Dos Santos 

Ep O 6985.585-4 Tamires Souza Barreto 

Ep P 223.737-7 Karine Alves Aguiar Cardoso 

Ep Q 6987.484-0 Rosilda De Melo Oliveira Claudino 

Ep R 6990.150-3 Luana Lay Mendonça Tavares 

Bb 2 39.570-6 Luciana De Lima Pereira De Paula 
 

 

 Educação Física 
 

034.178-9 Alyne Gonçalves Maciel 

033.179-1 Wilson Brasil Guimarães 

213.335-0 Munike Ribeiro Dos Santos 

201.589-7 Antonina Martins Da Silva 

6997.274-5 Maria Carolina Tiermann Carvalho 

210.700-7 Sandra Inácio Ferreira 

6992.179-2 Mônica Durães Ribeiro Duarte 

6991.159-2 Jhonas Webert Gomes De Araujo 

6997.822-0 Denis Gonçalves Dos Santos 

229.701-9 Flávia Lamounier Teixeira (Coordenadora Precoce) 

6987.797-1 João Ricardo Ferreira De Sales 

6995.504-2 Renata Souza Ferreira 

6987.259-7 Marconi Melônio Da Silva 

300.530-5 Marilza Regina Mendes Saad 

6996.948-5 Augusto Da Silva Martins 

234.987-5 Francelina Da Silva Gomes Lamounier 
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6987.635-5 Thaís Ventura Ferreira 

6996.594-3 André Luis De Jesus Soares 

6995.460-7 Wendel Geyson Linhares De Sousa 

6987.895-1 Kamylla Lopes Ferreira 

6987.254-6 Yara Maria Conrado Dos Santos 
 

 

 Deficiência Intelectual – DI 
 

DI A – 1ª 6987.461-1 Tatiane Moura Do Carmo 

DI B – 2ª 203.267-8 Ronei Mendes Pereira 

DI C – 3ª 219.885-1 Eliana Dias Pereira (Licença Maternidade) 

 6995.495-X Danielle Caprini Dos Santos 

DI D – 2ª 239.454-5 Janaina Pereira Dos Santos 

DI E – 3ª 241.232-2 Ivonete Alves Dos Santos 

DI F – 4ª 216.524-4 Maria Alice Vieira (Coord. DI/OFICINAS) 

 6985.756-3 Letícia De Sousa Florêncio 

DI G – 4ª CO 210.682-5 Gilberto Gonçalves Da Silva 

 
 

 Deficiências Múltiplas Diárias e Alternadas – DMu e DMu Alt. 
 

DMu A 025.083-X Maria José De Oliveira Goulart 

DMu B 029.684-8 Karine Neves Guimarães Souza 

DMu C 240.694-2 Yara Cristina Ferreira Da Silva 

DMu D 035.251-9 Ana Paula Spolti (Coord. DMu) 

 6985.782-2 Rosilene Pereira Campos Alarcao 

DMu E 032.611-9 Ariane Vieira De Souza (Restrição) 

 6985.787-3 Danielle Guedes De Souza 

DMu F 046.356-6 Alenicy De Souza Calda Fagundes 

DMu G 222-762-2 Tatiana Cristina Macedo 

DMu H 201.604-4 Osalice Alves Ribeiro Santos 

DMu I 176.220-6 Maria Elizabete Alves Da Silva 

DMu J 6985.950-7 Haretta Marques Aguiar 

DMu K 230.401-5 Maria Aparecida Silva Cunha 

DMu L 037.635-3 Angelina Maria Da Costa Sahori 

DMu M 226.185-5 Iraneide Alves Costa 
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DMu N 6985.547-1 Maria Augusta Machado 

DMu O 241.066-4 Valéria Ferreira do Nascimento Ribeiro (Coord. TEA) 

 973.471-2 Janilda De Lacerda Vieira 

DMu P 239.466-9 Amanda Franco Monte Paes 

DMu Q 231.692-7 Nayara Leticia Barreto Mesquita 

DMu R 6997.172-2 Alcione Carvalho De Araújo 

DMu S 6985.722-9 Ana Maria De Souza 

DMu T 6987.499-9 Crisliane Soares Bezerra De Araujo 

DMu U 6986.217-6 Elaine Cristina Pereira Da Silva 

DMu V 239.369-7 Viviane Aparecida Carlos De Oliveira 

DMu W 6985.568-4 Lionete Leite Da Silva Matos 

DMu X 228.319-0 Alanna Nunes Rodrigues 

DMu Alt 1 202.573-6 Águeda Maria De Lima Porto Gomes 

DMu Alt 2 239.297-6 Ana Luisa Barreto Sousa (Licença Médica) 

6985.857-8 Natália Soares Alarcao Lima 

DMu Alt 3 032.980-0 Luciana Neide Gonçalves Ribeiro dos Santos 

DMu Alt 4 033.343-3 Maria Da Paixão José Pereira 

DMu Alt 5 6985.439-4 Ildimar Gomes Da Cruz 

 
 

 Oficinas Pedagógicas Diárias e Alternadas – OP e AO 
 

OA A 6989.645-3 Lúcia Maria Bonfim Da Silva 

OA B 6993.548-3 Eliane Campos Araújo 

OP A 227.966-5 Leila Luiz Da Silva 

OP B 033.816-8 Zildete Do Nascimento Campos 

OP C 6995.819-X Helaine Barros Pinheiro 

OP D 6985.713-X Gleice Kely Gomes Da Silva 

 
 

 Transtorno do Espectro Autista - TEA 

TEA A 034.754-X Gardênia Da Silva Paiva 

TEA B Co 048.623-X Vanessa Jesus Brito 

TEA C 033.223-2 Maria Estácia Dornelas Da Costa 

TEA D – A Tarde TEA Z7 Gercina 

TEA E Co 037.314-1 Maria De Fátima De Almeida 
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TEA F Co Bl 203.310-0 Mackinlene Lobato de Souza Ramalho Medeiros 

 6986.514-0 Aline Ellen Da Silva (Substituindo Sup Pedagógica) 

TEA G 39.726-1 Mislene Gonçalves De Lima Amaral (Restrição) 

 6986.040-8 Vanessa Dos Santos Casado 

TEA H 219.284-5 Vânia Araújo De Jesus 

TEA I 241.136-9 Eunice Pereira Nikassa Dos Santos 

TEA J 229.497-4 Rosilda Ribas De Ornelas Silva 

TEA K 246.208-7 Jaqueline De Melo Souza 

TEA L 201.579-X Graziella Ferreira Ribeiro (Restrição) 

 6987.515-4 Lygia Maria Ferreira Ribeiro 

TEA M 201.307-X Edirene Lopes Souza Silva 

TEA N 034.938-0 Andréia De Paula Soto Ramos 

TEA O 201.751-2 Edycléia Bernardes De Paiva Lobo (Restrição) 

 6985.852-7 Maria Izabete Moreira Bernardes 

TEA P 6986.012-2 Luciane Soares Da Silva Da Mata 

TEA Q 6985.878-0 Michele Damascena De Souza 

TEA R 246.191-9 Antônia Solange Lopes Da Silva Ferreira 

TEA S Co Bl  Lenir Coutinho Aguiar 

TEA T 242.037-6 Fábia Da Costa Nunes 

TEA U 038.080-6 Eliany Rodrigues Cardoso 

TEA V 6986.523-X Francisco Edevaldo Monte Bezerra 

TEA W 203.233-3 Adilza Gonçalves De Melo 

TEA X 031.632-6 Andréa Carla Araújo Oliveira Marques (Diretora) 

 6986.468-3 Priscila Rodrigues Rezende 

TEA Y Co 202.581-7 Alessandra De Campos Salgado 

TEA Z 6985.948-5 Josiane De Amorim Pereira 

TEA Z1 033.453-7 Ádina Correia Viana 

TEA Z2 6985.731-8 Marla Mendes Miranda 

TEA Z3 Co 034.983-6 Macário Bispo Ferreira Neto 

TEA Z4 6985.541-2 Viviane Cardoso Lopes 

TEA Z5 Co 6986.032-7 Thays Gomes De Sena 

TEA Z6 6985.982-5 Mariza Ribeiro De Souza Almeida 

TEA Z7 Co 035.941-6 Gercina Alusair De Oliveira 
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 Atendimentos: 

 Educação Física (Solo/Água) 
 

EF A Matutino 208.649-2 Nélio Marques De Almeida 

EF B Matutino 229.924-0 Jhonatan Eliezer Benevides Da Silveira Prates 

EF C Matutino 201.869-1 Ronex Cordeiro Galeno 

EF D Matutino 231.731-X Mônica Soares Rolim 

EF E Vespertino 203.173-3 Henrique De Souza E Silva 

EF F Vespertino 6995.445-3 Mônica Cristina Gonçalves Caldeira 

EF G Vespertino 6987.831-5 Alessander Ricardo De Oliveira Sales 

EF H Vespertino 6987.700-9 Rennan Roberth Soares 

EF I Vespertino 204.244-4 Osanir Antônio Enéias 

EF J Vespertino 6996.724-5 Fernando Alves Vaz 

 
 

Educação Física (Solo/Água) - COMPLEMENTAR 
 

Ed Fís A Matutino 6987.890-0 Marcus Vinicius Martins Lacerda Pereira 

Ed Fís B Matutino 240.758-2 Maria Dos Reis Araújo 

Ed Fís C Vespertino 6997.616-3 Gilvonete Rodrigues De Souza 

Ed Fís D Vespertino 6996.732-6 Fátima De Castro Do Amaral 

 
 

 Basquete Cadeira De Rodas 

Basq Noturno 024.826-6 Enilson Antônio Da Silva (Vice-diretor) 

6987.656-8 Marcos Faria Do Nascimento 

Artes Lúdicas 
 

Lúdico A Matutino 6985.561-7 Antônia Edilda Sousa Alves 

Lúdico B Matutino 6986.155-2 Ana Paula Carreiro Dos Santos 

Lúdico C Vespertino 6987.642-8 Eliane Dias Marques Rocha 

Lúdico D Vespertino 6986.448-9 Thaís Linhares Aguiar 

 
 

 Educação Ambiental - COMPLEMENTAR 
 

Ed Amb A Matutino 246.598-1 Sebastião Pereira De Sousa 

Ed Amb B Matutino 6985.918-3 Elaine Costa Soares 

Ed Amb C Vespertino 6996.078-X Tatiane Ferreira De Menezes Caldas 

Ed Amb D Vespertino 6997.601-5 Paulo Bertoldo Landim 
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Artes Cênicas Teatro 
 

Teatro A Matutino 6985.956-6 Grasiele Alves Rodrigues 

Teatro B Vespertino 6985.841-1 Aline Maria Gonçalves De Brito 

 
 

 Informática - COMPLEMENTAR 

Inform A Matutino 240.699-3 Thiago Assunção Dos Santos 

Inform B Vespertino 241.598-4 Antônio Ribeiro de Lima (Coord. Atendimentos) 

6986.408-X Pedro Henrique Pereira Da Silva 

 

 
 

1.5. Instrumentos/procedimentos que promoveram a participação da comunidade escolar 

Pautada numa abordagem inclusiva, o CEE 01 de Planaltina oferece atendimento 

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

Espectro Autista, matriculados na própria instituição e oportuniza ainda o atendimento 

complementar aos estudantes das escolas regulares, propiciando-lhes suportes especiais que 

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

e especificidades individuais. Além de oferecer programas especiais aos estudantes, funciona 

como espaço de conhecimentos, de promoção de experiências e interação social, com a 

participação dos docentes, auxiliares de educação, do Conselho Escolar, da equipe de direção e 

da comunidade escolar. 

 
II – HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 Descrição Histórica 

O Centro localiza-se no Setor Educacional, Lote I, tem 1.904.59m² de área construída, ao 

lado da rodoviária. De acordo com o Projeto Governamental da década de 1970, o prédio foi 

construído para ser a Escola Classe Nº 02 de Planaltina. 

Em meados de 1989, uma pesquisa realizada pela Comissão Jovem Gente Como a Gente 

mostrou existir na cidade cerca de novecentas pessoas com deficiência necessitando de 

atendimento escolar em idades que variavam entre zero a trinta anos. Diante dessa demanda 

apresentada, a Escola Classe n° 02 foi submetida à inspeção técnica da FEDF e teve parecer 

favorável segundo o laudo da DEA/FEDF e passou a funcionar, desde o ano de 1990, como Centro 

de Ensino Especial 01 de Planaltina. 
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No ano de 1999 foi implantada a jornada ampliada e inserida em sua estrutura funcional a 

figura do supervisor pedagógico. Em 2009, foi acrescido mais um recurso humano que é o Monitor 

em Gestão Educacional. Nos dias de 

hoje, o Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina é uma instituição da SEDF, escola de referência 

em qualidade de educação, que busca cada vez mais atender o estudante com deficiência e sua 

família, num resgate a cidadania, para tanto, o CEE 01 de Planaltina funciona nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. A dinâmica dos atendimentos nos últimos anos vem se diferenciando de 

acordo com a proposta da Coordenação de Educação Especial, onde preveem que só permanecerão 

no CEE 01 estudantes que não tem perspectiva imediata de inclusão escolar na Rede Regular de 

Ensino. 

A Instituição oferta as modalidades de ensino da Educação Especial de acordo com a 

Orientação Pedagógica e Estratégia de Matrícula incluindo o Programa de Educação Precoce, 

DMu, DI, TEA, Oficinas Pedagógica e Atendimento Paralímpico de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas. 

A insegurança, a violência, a marginalização, a exclusão, a falta de ética, a carência de 

uma reflexão crítica e a crise dos valores são algumas tensões do cotidiano. Planaltina não se 

diferencia dessa situação, é uma cidade histórica, onde processos migratórios internos aceleraram 

as diferenças entre as classes. É nesta realidade, com todas as suas discriminações, seus contrastes, 

suas injustiças que nos movemos, é neste espaço que vivemos, que de uma maneira ou outra 

participamos e por ele somos responsáveis. Situar-se nesta dimensão exige reformulação, reflexão 

e uma ação consciente para que o homem possa voltar a ser o agente transformador e sujeito de 

história. 

Assim, na perspectiva de formação de um ser humano ativo, produtivo buscamos, garantir 

a construção de conhecimentos e valores para uma compreensão crítica e transformadora da 

realidade na qual estamos inseridos. 

 
 Caracterização Física 

A estrutura física da instituição é composta de: 

 37 salas de aula; 

 06 salas para Educação Precoce; 

 01 sala de direção; 

 01 sala para a secretaria; 

 01 sala para o Administrativo; 
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 01 sala para a coordenação e supervisão pedagógica; 

 01 sala para Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

 01 sala para Serviço de Orientação Escolar; 

 04 banheiros masculinos para alunos parcialmente adaptados, sendo 02 com macas; 

 04 banheiros femininos para alunos parcialmente adaptados, sendo 02 com macas; 

 01 banheiro masculino para servidores; 

 02 banheiros feminino para servidores; 

 01 pátio interno; 

 01 cantina; 

 02 dispensas, sendo uma de produtos secos e não perecíveis e outra com freezer e 

prateleiras para frutas, verduras e demais perecíveis; 

 01 depósito para material pedagógico e de limpeza; 

 01 sala para servidores; 

 01 piscina; 

 01 refeitório; 

 02 quadras de esportes; 

 02 parques infantil; 

 01 sala e horta para o atendimento Ambiental; 

 01 estacionamento externo com quatro vagas preferenciais e quarenta e cinco não 

preferenciais; 

 01 guarita com um banheiro; 

 Muro de alvenaria ao redor da escola. 

 

 

 

 
III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 
3.1. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 

Existem hoje nesta Unidade de Ensino 141 turmas, sendo 20 turmas de Educação Precoce, 

26 turmas do Atendimento Interdisciplinar/Complementar, 74 turmas de atendimentos 

DI/DMU/TEA e 01 turma de atendimento Paralímpico na Modalidade de Basquetebol em Cadeira 

de Rodas, tendo um total de 579 alunos, sendo 306 alunos da Educação Precoce, 252 alunos das 

modalidades DI, DMu, DMu Alternado, Oficinas Pedagógicas Diárias e Alternadas, e 14 alunos 
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no atendimento Paralímpico de Basquetebol e Cadeiras de Rodas. que em conformidade com a 

proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e considerando o Currículo em 

Movimento da Educação Básica referente à modalidade de Educação Especial, na relação ensino- 

aprendizagem, o CEE 01 adota o Currículo Funcional, respeitando os seguintes aspectos: 

Planejamento Pedagógico Individual, PIBI; Desenvolvimento de habilidades funcionais que 

estejam vinculadas à qualidade de vida; trabalhar as Atividades da Vida Autônoma e Social 

(AVAS) e socioafetivo; Adequação à idade cronológica, utilizando como referência o Portage 

como um dos instrumentos de avaliação; Prioridade ao ambiente natural do aluno para realização 

de atividades; passeios diários: atividade realizada fora da escola promovendo a interação da 

criança com o contexto social e passeios extracurricular; Participação efetiva, no processo 

educacional, de pais e profissionais que atendem o estudante, visto que são eles quem melhor o 

conhecem e poderão identificar com maior precisão que habilidades necessariamente deverão ser 

adquiridas; Interação com outros estudantes não deficientes, uma vez que são colegas que 

proporcionam a entrada de crianças e jovens em experiências normais de vida, em seu grupo de 

idade; Atendimento alternado e atendimento em bloco; Trabalho do serviço especializado; Sala 

da Família – espaço para as mães, pais e demais responsáveis esperarem seus filhos oportunizando 

um ambiente agradável, acolhedor e com estudos, curso, palestras em momentos planejados pela 

escola. 

Visando o uso de uma Pedagogia de Inclusão e, na perspectiva de considerar o aspecto 

positivo da funcionalidade da pessoa com deficiência, as ações pedagógicas são planejadas e 

aplicadas em consonância com a Classificação Internacional de Funcionalidade - CIF, que tem 

como principal proposta, descartar a observação do estudante pelo aspecto negativo, situação 

abordada pelo Currículo em Movimento da Educação Básica, especificamente na modalidade 

Educação Especial, que diz que: “Trabalhar com a funcionalidade do currículo implica 

desenvolver o currículo comum em seus aspectos eminentemente práticos e menos teóricos, o que 

contribui para aprendizagens de estudantes que necessitam de apoio intenso e contínuo.”. 

 

Em 2020 o mundo foi surpreendido por uma doença pandêmica: COVID 19, desde então 

instaurou-se um quadro de isolamento social, mas a Educação se manteve presente na vida dos 

alunos. O trabalho foi iniciado a partir da realização do Perfil Individual para Atendimento 

Remoto - PIAR, esse instrumento de registro permitiu termos um panorama individualizado do 

aluno, momento em que foi possível identificar a estrutura familiar dos alunos e os meios 

tecnológicos de cada família. Os professores realizaram as ações pedagógicas através de 
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videochamadas pelo WhatsApp, ligações telefônicas para acolhimento e orientação, mensagens 

de texto e áudio pelo WhatsApp, para mediação das atividades. Também fizeram uso da 

plataforma Moodle, que foi cedida pelo CEE 01 do Gama, todos os alunos matriculados foram 

cadastrados no ambiente virtual de aprendizagem do Moodle e cada aluno recebeu o seu login e 

senha de acesso. 

 

O planejamento pedagógico seguiu e segue de forma coletiva, com discussões realizadas no 

grupo dos professores e nas coordenações das modalidades, onde foram debatidas as temáticas de 

cada semana e as sugestões de atividades, sempre respeitando as particularidades de cada turma e 

aluno. Todo o atendimento foi norteado pelo Plano Interventivo Bimestral Individual – PIBI, 

baseado no currículo funcional de forma que contemplasse as áreas cognitivas, social, motora e as 

Atividade de Vida Autônoma e Social - AVAs. Os conteúdos pedagógicos trabalhados foram o 

acolhimento junto a família e o aluno, conscientização de forma lúdica sobre os cuidados em 

tempo de pandemia como o uso de máscara, uso do álcool em gel/lavar as mãos e manter o 

isolamento social (ficar em casa), datas comemorativas, cores, formas geométricas, conceitos 

matemáticos, meios de transporte/comunicação. 

Toda a equipe gestora juntamente com os coordenadores de cada modalidade, adotaram 

estratégias híbridas de trabalho em período integral, presencial (na unidade de ensino, quando 

necessário, nos momentos de preparação e entrega de material impresso, jogos, cesta verde, 

equipamento eletrônico e outros); virtual por meio da criação de um grupo geral, e outros 

específicos das modalidades (Educação Precoce - DI – DMu - TEA - Oficinas - Atendimentos 

Educação Física) no mensageiro WhatsApp para informações diárias, interação 

professor/coordenador/gestor, disponibilidade de cursos para formação, material para estudo e 

envio de vídeos e áudios; as reuniões coletivas e as por modalidade, acontecem virtualmente via 

Google Meet. As devolutivas foram positivas e superaram as expectativas. 

Os planejamentos foram elaborados em consonância com o Currículo Funcional. As ações 

articuladas junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, à Orientação Educacional, 

à Coordenação e Supervisão para o atendimento ao estudante com dificuldades de aprendizagem. 

Acompanhar a Implementação da Plataforma AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Participar dos cursos/Lives de formação ofertados pela EAPE, da coordenação pedagógica 

coletiva e da sua modalidade. Produção de aulas virtuais. Mediação e acompanhamento dos 

estudantes pelos ambientes virtuais de aprendizagem. Atendimento às famílias, mediação e 

acompanhamento pelos ambientes virtuais de aprendizagem. 
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O trabalho com projetos foi muito exitoso em função de cada professor compartilhar seus 

conhecimentos, experiência e criatividade com os colegas enriquecendo o trabalho de todos. 

Todos os alunos foram beneficiados com este excelente trabalho em equipe. Foi tão exitoso que 

todo o grupo de professores resolveram continuar em 2021, observando as diferenças individuais 

de cada aluno, suas necessidades e peculiaridades, momentos que precisam de mais atenção como 

doença na família, a própria Covid, tivemos alguns casos, dengue e outras. 

Alguns pontos precisam ser destacados, são as experiências que ensinam, algumas situações 

específicas de dificuldades das famílias nos impactaram de perto. Um novo olhar para o nosso 

trabalho. Muitas perdas entre os familiares dos alunos e problemas financeiros que dificultava o 

acesso ao aluno, pois muitas famílias não tinham celular, notebook ou até mesmo um telefone 

residencial. Nossa empatia e sensibilidade quanto a fragilidade do ser humano em momentos de 

crise foram aumentadas e a solidariedade foi exercida a cada dia. Toda a equipe da escola mais 

uma vez se uniu por um bem maior, juntamos valores em dinheiro para compras de cestas básicas, 

o Supermercado Opção, parceiro da escola, entregou para cada aluno os alimentos em suas 

residências, algumas difíceis de acesso. Celulares foram doados e entregues aos alunos. Mais uma 

vez acessamos os nossos alunos, seus familiares em suas dores, acolhendo-os e procurando 

fortalecê-los naquilo que estivesse ao nosso alcance. Ficou, ainda mais claro, o quanto os alunos 

amam a escola e como ela faz falta para eles. O trabalho de cada funcionário da escola mesmo de 

forma remota trouxe conforto aos seus corações. 

Chegamos ao final do ano de 2021 com a volta parcial e escalonada dos alunos: presencial 

e remota, para os que ainda estavam com a imunidade baixa ou segundo orientações médicas. 

Neste ano de 2022 o início do ano letivo foi 100% presencial e continua com a proposta e 

esperança de ser assim até o final deste ano letivo. 

 

 

IV - FUNÇÃO SOCIAL 

 
Oferecer uma educação de qualidade, pautada nos princípios de uma democracia 

participativa, comunitária, fraterna e ambiental, tornando-se um espaço cultural de socialização e 

desenvolvimento da pessoa com deficiência, preparando-o para o exercício de sua plena cidadania. 

Ações que vão além da sala de aula e de forma prazerosa por todos os funcionários da escola, 

tentando suprir necessidades que, de outra forma, talvez não fossem possíveis, com grande 

distribuição de cestas e contribuições das mais diversas formas, como entrega de mimos pelos 
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professores, brinquedos, jogos, materiais impressos, fraldas, kits para serem usados em 

determinadas aulas. Os sentimentos de generosidade, altruísmo e dedicação são uma tônica, 

tomando forma em cada ação: ligações, orações, mensagens motivacionais, busca ativa, foram 

envolvidos nessa grande ação de propor aos nossos alunos mais conforto em tempos de Pandemia. 

Vale a pena destacar que as parcerias da escola e as famílias é um dos pilares do CEE 01. Parcerias 

importantes: Centro de Reintegração Deus Proverá – CRDP, Farmácia Caratinga, Supermercado 

Opção e amigos voluntários. 

 

 

 
VI - MISSÃO 

O Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina tem a missão de ação educadora, 

fundamentada nos princípios da universalização de igualdade de acesso, permanência e sucesso, 

da obrigatoriedade da Educação Básica e gratuidade escolar e inclusiva, potencializando a 

qualidade das pessoas com deficiência, com vistas à inclusão na rede regular de ensino e ao mundo 

do trabalho. 

 

 
 

V - PRINCÍPIOS 

A partir de uma concepção sócio-interacionista, o Centro de Ensino Especial 01 de 

Planaltina compreende a educação como construção coletiva permanente, baseada nos princípios 

de convivência, solidariedade, justiça, respeito, valorização da vida na diversidade e na busca do 

conhecimento. Nessa perspectiva, utiliza-se de uma metodologia cooperativa e participativa, que 

contribua na construção da autonomia moral e intelectual de todos os envolvidos no processo 

educativo, buscando humanização e a mudança social. 

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

espaço cultural de socialização e desenvolvimento da pessoa com deficiência preparando-a para 

o exercício da cidadania de forma plena. Tem por fins educativos questionar, romper com a 

estrutura política e social vigente, acreditando no eixo básico que sustenta o trabalho pedagógico 

que é o comprometimento com a construção do conhecimento pelo próprio sujeito. Esta 

construção dar-se-á pela mediação do sujeito com o objeto de conhecimento por meio da 

cooperação. O diálogo é constante e permanente por vários mecanismos: Conselho Escolar; Rodas 

de Conversas, Palestras com espaço para perguntas e respostas, Lives, Canal do YouTube, 
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Redes Sociais em geral como o WhatsApp que tornou-se muito mais que agenda eletrônica: 

espaço de avisos, sugestões, desabafos, conversas, trocas diversas, acolhimento e respeito. 

Assim, se até hoje as instituições escolares estiveram à mercê da política e da situação 

social é, também, através da educação escolar, que cremos ser possível a construção de uma 

sociedade mais justa, que respeite as diferenças, que garanta espaço para que o individual possa 

emergir no social, favorecendo, dessa forma, a garantia aos direitos de todos. 

Nesses termos, os esforços desta Instituição de Ensino convergem na direção de construir 

e concretizar um projeto pedagógico que parta do entendimento que os tempos e espaços escolares 

de convivência, de ensino e de aprendizagem pautem-se pela ética e constituam-se a favor do bem 

maior que é a vida. 

 
VII - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

Objetivo Geral 

Dinamizar um currículo que possa resgatar a visão de totalidade dos sujeitos; estabelecendo 

princípios curriculares que possibilitem a participação e corresponsabilização dos sujeitos, 

priorizando uma ação pedagógica voltada à construção de cidadãos plenos; garantindo o acesso 

ao conhecimento, na continuidade dos estudo mesmo em momento de Pandemia do Covid 19. 

 
Objetivos Específicos 

 Proporcionar situações de aprendizagem auxiliando o indivíduo em sua formação global; 

 Oportunizar de forma adequada a formação profissional; 

 Promover a acessibilidade; 

 Adequar a estrutura dos atendimentos ofertados ao momento de ensino remoto; 

 Atender a comunidade no turno diurno e noturno. 

O Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina, tem por finalidade atender o disposto na 

Constituição, na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, buscando viabilizar mecanismos que irão garantir os direitos de cidadania da pessoa 

com deficiência, ministrando a Educação Infantil, Oficinas Pedagógicas, Educação de Jovens e 

Adultos, Esportes Adaptados (Basquetebol em Cadeira de Rodas), Educação Profissional e 

colocação no mercado de trabalho, observando a legislação e as normas especificamente 
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aplicáveis. Ao lado destes, prestará atendimento especializados complementares de apoio e de 

suporte pedagógico à inclusão. 

 

 
 

VIII – FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 
 Concepção de Currículo, avaliação-ensino-aprendizagem 

 
O Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina tem como proposta ser uma escola inclusiva. 

Partindo do pressuposto de que a educação é para todos, busca-se reconhecimento e valorização 

da diversidade e das diferenças individuais como elementos intrínsecos e enriquecedores do 

processo escolar e a garantia do acesso e permanência do aluno na escola. 

Acredita-se, para tanto, que os sujeitos podem aprender juntos, embora com objetivos e 

processos diferentes, tendo em vista uma educação de qualidade. Conforme Carvalho: 

“Especiais devem ser consideradas as alternativas educativas que a escola precisa organizar, para 

que qualquer aluno tenha sucesso; especiais são os procedimentos de ensino; especiais são as 

estratégias que a prática pedagógica deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem. Com 

esse enfoque temos procurado pensar no especial da educação, parecendo-nos mais recomendável 

do que atribuir essa característica ao alunado.” (2000, p.17) 

 
Tal conceito nos remete a mudanças significativas no contexto escolar no que se refere às 

questões pedagógicas, relacionais, administrativas e institucionais, garantindo a aprendizagem de 

todos os alunos, tendo em vista o respeito pela diferença. Nessa assertiva, Carvalho (2000, p. 17) 

afirma que a diferença não é uma peculiaridade das pessoas com deficiências ou das superdotadas. 

Todos somos absolutamente diferentes uns dos outros e de nós mesmos, à medida que crescemos 

e nos desenvolvemos. Somos todos especiais. 

 

 

 
 Pedagogia Histórico-Crítica e Pedagogia Histórico-Cultural 

Nos reportamos à Pedagogia Histórico-Crítica como prática pedagógica que visa trabalhar 

o saber sistematizado transformando-o em saber significativo de modo que, no processo de 

transmissão e assimilação, o aluno seja capaz de realizar conexões relevantes entre as diversas 

disciplinas e a realidade contextual à qual ele faz parte, entendendo o conhecimento como 

historicamente elaborado. Esse processo parte da defesa pela escola, compreendida como uma 

instituição estabelecida histórico-socialmente sendo a responsável pela socialização do saber 
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sistematizado. É na escola que a Pedagogia Histórico-Crítica se enraíza, ainda que seus efeitos 

não sejam limitados a ela, mas estejam voltados para a prática social global. Desenvolvida pelo 

filósofo e educador Dermeval Saviani (1943-), a Pedagogia Histórico-Crítica assenta-se na 

proposta de contextualização do saber sistematizado à realidade da prática social. Partindo-se de 

uma perspectiva sincrética do conhecimento, pretende-se chegar ao concreto pensado através de 

procedimentos que envolvam a problematização e a instrumentalização teórico-prática onde os 

alunos, com a mediação do professor, entrarão em contato com o saber construído historicamente, 

objetivando-se, ao fim, a conversão desses alunos em agentes ativos da transformação social, 

transformação essa que gera compreensão para a vida, sendo o Currículo Funcional o instrumento 

regente dessa grande orquestra. 

 

Mas a assunção desta tarefa humanizadora, por parte da escola, demanda um tipo específico 

de prática pedagógica, baseada num currículo voltado à transmissão dos conhecimentos 

historicamente sistematizados e referendados pela prática social ao longo dos tempos – 

‘conhecimentos clássicos’; orientada pelo planejamento intencional e pela sistematização lógica 

e sequencial dos conteúdos de ensino, de sorte a assegurar as articulações necessárias entre tais 

conteúdos e as melhores formas para sua transmissão, tendo em vista que os aprendizes se 

apropriem deles. Trata-se, por conseguinte, do planejamento calcado na tríade conteúdo – forma 

– destinatário (MARTINS, 2013). Na atualidade a pedagogia histórico-crítica consolida-se como 

uma construção teórica coletiva, e vem demonstrando sua vitalidade e pujança como teoria 

pedagógica contra hegemônica e, também, como alternativa necessária em tempos nos quais, 

indiscutivelmente, a educação escolar pública brasileira pede socorro. Não sem razão, a pedagogia 

histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural se encontram em torno de um ideal comum: a 

formação de um novo homem, apto à construção de novos tempos. 

 

 
IX - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

9.1. Base Nacional Comum Curricular – BNCC e Currículo em Movimento do 

Distrito Federal – Currículo Funcional 

Para atender essa clientela específica, a rede pública de ensino do Distrito Federal utiliza o 

Currículo Funcional, bastante difundido e assim definido pelo Conselho de Educação do Distrito 

Federal, no art. 41 da Resolução nº 01/2012-CEDF, como instrumento educacional que viabiliza 
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a integração de estudantes com necessidades educacionais especiais ao meio social, tem o objetivo 

de desenvolver habilidades básicas que proporcionem autonomia na prática de ações cotidianas. 

O Currículo Funcional foi criado na Universidade de Kansas, Estados Unidos, na década de 1970 

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

diminuir comportamentos que dificultassem o processo de integração delas ao meio. Objetivava 

o aprendizado de habilidades que promovessem sua adaptação ao ambiente que frequentavam, 

tornando-as mais independentes e criativas. Na década de 1980, Liliana Mayo, do Centro Ann 

Sullivan do Peru e Judith Le Blanc aplicaram a proposta do Currículo Funcional em pessoas com 

deficiência e transtorno global de desenvolvimento, para desenvolverem habilidades funcionais 

que fossem efetivamente úteis e para preparar o estudante para a vida. 

O currículo para uma escola inclusiva não se restringe a adaptações feitas a estudantes com 

deficiências ou demais necessidades educacionais especiais. Antes disso, é o fator essencial para 

se alcançar a educação de qualidade que admita a diferença e ofereça igualdade de oportunidades. 

Esse paradigma está vinculado à nova concepção curricular, que dará conta da diversidade do 

alunado da escola. Para isso, se faz necessário romper com currículos rígidos e carregados de 

conteúdos nos quais se fortalecem a segregação e a exclusão. A característica basilar de um 

currículo inclusivo é a flexibilidade. Um currículo que atenda a diversidade deve ser passível de 

adaptações tanto de objetivos específicos, quanto de metodologias de ensino, mantendo, porém, 

o eixo comum previsto dentro de cada nível e etapa. Na SEEDF, a orientação do desenvolvimento 

curricular deverá ser contemplada na educação do estudante com necessidade educacional especial 

em cada etapa e modalidade, podendo ser utilizadas adequações curriculares conforme 

anteriormente exposto. Em outras palavras, o currículo não pode ser tão restrito que não permita 

novas experiências que trarão a possibilidade de incluir o estudante, nem tão difuso que justifique 

experiências educativas acontecerem de maneira irrefletida e sem intencionalidade. 

A proposta de um currículo inclusivo deverá possibilitar que a responsabilidade para que a 

concretização da aprendizagem seja deslocada do estudante e direcionada para procedimentos de 

ensino. Ou seja, não cabe nessa lógica o pressuposto de que o estudante tenha que adaptar sua 

forma de aprender ao ritmo da aula. Ao contrário, o ritmo e a dinâmica da aula e de espaços de 

aprendizagem é que devem ser adaptados para permitir a real participação e desenvolvimento de 

todos os estudantes. 
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X - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

 Ciclos, séries ou semestres 

A organização do trabalho pedagógico (OTP) inicia-se pela identificação de cada aluno, 

nesse primeiro momento o professor precisa realizar uma avaliação diagnóstica onde será possível 

fazer o levantamento do desenvolvimento atual do aluno, sempre na perspectiva do Currículo 

Funcional, onde deve direcionar o trabalho para as principais áreas: Motora, cognitiva, emocional, 

social e de linguagem. O segundo passo é registrar as fragilidades e as potencialidades do 

estudante para elaboração das atividades de intervenção pedagógica que irão constar no seu 

planejamento individual. O Plano Interventivo Bimestral Individual (PIBI) é um documento 

flexível, ele faz parte da escrituração do CEE 01. Os objetivos e estratégias traçados no PIBI 

devem ser revistos e reavaliados continuamente, de acordo com a resposta do aluno, pois o 

principal objetivo é o desenvolvimento pleno do estudante. Para facilitar o acesso aos dados, cada 

aluno possui uma pasta no Google Drive da escola, nela é possível ter acesso aos relatórios e aos 

laudos dos estudantes. 

 

 
 EDUCAÇÃO PRECOCE 

 
Aplicação de técnicas de caráter socioeducativo que busca propiciar a aquisição e/ou 

incremento da aprendizagem nos primeiros anos de vida. Os atendimentos serão realizados de 

forma individual e em grupo, no mínimo de duas vezes por semana, com duração de 45 minutos. 

Nesta modalidade os estudantes são agrupados segundo a faixa etária, distribuída da seguinte 

forma: 

1ª ETAPA: de 00 a 06 meses, atendidos por duas turmas de bebês, uma no matutino e 

outra no vespertino, especificas para recém-nascido de até 07 meses de vida, acompanhado com 

o responsável, cada turma será composta por no mínimo de 06 alunos/06 pais e no máximo 16 

alunos/16 pais. 

2ª ETAPA: de 07 meses a 03 anos e 11 meses, a turma será composta por no mínimo 10 

alunos e no máximo 16 alunos. 

A operacionalização deste atendimento é focada principalmente no desenvolvimento da 

autonomia e da socialização. A família receberá uma orientação sistemática que possibilitará que 

ela dê continuidade ao tratamento em casa e receba apoio necessário em suas dificuldades práticas 

e de relacionamento com o filho. 
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Os estudantes com deficiência, cujas habilidades intelectuais, adaptativas e com 

competência acadêmica que permitam o encaminhamento à rede regular de ensino, serão 

incluídos, bem como serão ofertadas as adaptações curriculares necessárias para sua permanência 

e sucesso escolar no CEE 01. 

 
 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - DI 

A clientela do Centro de Ensino Especial apresenta em sua totalidade a deficiência 

intelectual. Diante deste contexto as atividades pedagógicas visam o desenvolvimento global do 

estudante para que ele possa conviver em sociedade de forma independente e produtiva. A 

estruturação das turmas é composta conforme consta a estratégia de matrícula, Adota- se para esta 

modalidade o Currículo Funcional para que seja obtida a aquisição das habilidades psicomotoras, 

socialização, AVAS e funcionalidade acadêmica. Além destas atividades é ofertada a Educação 

Física e atendimento no PAI. A formação das turmas é baseada no respeito à faixa etária e dividido 

em etapas: 1ª ETAPA: de 04 a 05 anos; 2ª ETAPA: de 06 a 10 anos; 3ª ETAPA: de 11 a 14 anos; 

4ª ETAPA: acima de 15 anos. 

 
 DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS - DMU 

Planejamento pedagógico em consonância com o Currículo Funcional e é trabalhado de 

acordo com a necessidade de cada estudante com o foco no desenvolvimento da autonomia, 

comunicação, socialização. A formação das turmas é baseada no respeito à faixa etária e dividido 

em etapas: 1ª ETAPA: de 04 a 05 anos; 2ª ETAPA: de 06 a 10 anos; 3ª ETAPA: de 11 a 14 anos; 

4ª ETAPA: acima de 15 anos. No atendimento ao estudante com deficiência múltipla são 

contemplados com atendimentos diário e alternado (para alunos muitos comprometidos), 

juntamente com Educação Física e nos demais atendimentos, tais como: Educação Ambiental, 

Artes Cênicas Teatro, Artes Lúdicas e outros que vierem a existir, sempre em conformidade com 

as necessidades curricular do aluno. 

 
 OFICINAS PEDAGÓGICAS DIÁRIAS E ALTERNADAS 

As Oficinas Pedagógicas constituem um espaço educacional voltado para a potencialização 

do aprender humano visando ao desenvolvimento da autonomia e a independência do educando nas 

diversas situações de vida diária, prática e social. O ingresso do estudante dar- se-á a partir dos 14 

anos de idade. O Programa possibilita aos estudantes com Deficiência Intelectual, Deficiências 

Múltiplas e Transtorno Do Espectro Autista, vivenciar processos de 
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aprendizagem em dimensões concretas do conhecimento, onde o estudante terá a oportunidade de 

observar, sentir, apropriar-se do que está sendo proposto, trabalhar, interagir, transformar, operar, 

criar e recriar conforme sua habilidade, criatividade e interesse, bem como construir com uma 

aprendizagem voltada para o desenvolvimento do autoconceito, da autoestima, autoconfiança e 

da possibilidade de construção de soluções. Nessa perspectiva o programa se adapta e implanta 

uma visão de trabalho com as Oficinas Pedagógicas Sócias Motivacionais, levando em 

consideração os estudantes e as suas especificidades, o desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva, relacionando conteúdos relativos às habilidades práticas em oficinas específicas, 

interligados com o Currículo Funcional e o Currículo em Movimento este com suas adequações 

de acordo com a individualidade de cada estudante. 

Nas oficinas práticas os estudantes realizam trabalhos manuais de acordo com suas 

habilidades, interesses e potencialidades. Com o Currículo Funcional os seguintes aspectos são 

trabalhados: atividades da vida autônoma e social, vida familiar, vida social, saúde e segurança, 

habilidades psicomotoras, funcionalidade acadêmica, funções intelectuais; integração social, 

educação ambiental, lazer; formação da identidade pessoal, social e cultural. Paralelamente às 

atividades desenvolvidas no programa, os estudantes são atendidos em educação física para 

trabalhar a psicomotricidade, o desenvolvimento da consciência corporal, locomoção, equilíbrio 

e organização espacial. Respeitados os interesses e as  habilidades individuais, os mesmos 

frequentam, também, os atendimentos interdisciplinares (artes, informática e educação ambiental) 

As Oficinas de Atendimento Alternado são ofertadas aos estudantes com 

comprometimentos significativos, impossibilitados de frequentar todos os dias a escola, vindo três 

ou duas vezes por semana, e de acordo com o consentimento familiar, seguindo os mesmos 

parâmetros detalhados acima. 

 
 

 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA 

O atendimento é feito por um professor para cada dois estudantes. É oferecido além da 

Educação Física o atendimento no PAI. As atividades pedagógicas são baseadas no reforço 

positivo e todo o trabalho realizado visando à inclusão social. As atividades diárias serão 

realizadas respeitando a rotina e necessidades do aluno TEA. No intuito de proporcionar o 

atendimento conforme realidade do dia a dia, as vivências acontecerão em espaço real, simulando 

tarefa cotidiana. O professor para atuar no atendimento de aluno TEA terá que ter experiência ou 

qualificação, participar de coordenações interativas para troca de experiência e apoio nas possíveis 

soluções em situações de dificuldades pedagógicas. Na ausência de um desses critérios, o 
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professor terá que participar de estudos de caso e estágios em turmas de TEA, visando adquirir 

conhecimento quanto a realidade do programa a ser desenvolvido no atendimento TEA. O 

Programa de Atendimento baseia-se na seguinte rotina: 1° Acolhimento pedagógico no pátio; 2° 

Fixação do calendário; 3° História; 4° Passeio vivencial; 5° Atividades de mesa; 6° Lanche e 

higiene; 7° Atividades lúdicas; 8° Preparação da saída, 9° Despedida. 

A avaliação é feita obrigatoriamente com a aplicação do IPO (Instrumento Portage de 

Desenvolvimento), relatórios semestrais. A formação das turmas é baseada no respeito à faixa 

etária e dividido em etapas: 1ª ETAPA: de 04 a 05 anos; 2ª ETAPA: de 06 a 10 anos; 3ª ETAPA: 

de 11 a 14 anos; 4ª ETAPA: acima de 15 anos. 

A constituição de turmas, nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, leva em 

consideração a proposta pedagógica da Escola, considerando as especificidades, respeitando o 

número mínimo de alunos em conformidade com o orientado na Estratégia de Matrícula da SEDF, 

ou conforme autorizações referentes aos “Casos Omissos”. 

 

 
 ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR/COMPLEMENTAR 

As atividades são focadas em teatro, educação ambiental, horta/jardinagem, lúdico no 

Ensino Especial: Brincar é coisa séria, projeto Água\Educação Física. Outros projetos poderão ser 

desenvolvidos a partir do interesse e sugestão do próprio grupo como artes plásticas, música, 

informática. Estas atividades são estendidas a todos os estudantes do Centro de Ensino Especial. 

As atividades desenvolvidas no AIC seguem as orientações contidas na Orientação Pedagógica. 

O AIC oferta atendimento interdisciplinar e dá continuidade ao aprofundamento previsto no 

planejamento individualizado do aluno. 

 
 Organização dos Tempos e Espaços 

A organização dos tempos e espaços acontecem no planejar a partir da realidade do aluno, 

pensar as ações pedagógicas possíveis de serem realizadas no intuito de possibilitar a produção e 

internalização de conhecimentos por parte do educando. Este deve possibilitar um movimento de 

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

ênfase às atividades pedagógicas; o conteúdo em sala de aula será resultado da discussão e da 

necessidade manifestada a partir do conhecimento do próprio aluno. A escola deve elaborar 

conteúdos mínimos pertinentes a cada nível que serão o ponto de partida. 
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 Relação escola – comunidade 

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

minunciosamente planejadas e identificadas nas ações diárias no ambiente escolra, pensar em um 

planejamento concreto que faça a relação das vivências para o conhecimento de si. Entra em ação 

as atividades de planejamento e a relação escola-comunidade: 

1– Estabelecer períodos para observar o “conhecimento prévio do aluno” (duas semanas, 

após início do ano letivo). Período de sondagem, realizados por professores regentes, 

coordenadores e serviços especializados. 

2– Reunião por área: aproximar das atividades curriculares professores, equipe pedagógica, 

construindo propostas interdisciplinares em diferentes níveis; (agendar no calendário momentos 

para planejar, refletir, analisar e avaliar). 

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

participação da comunidade (planejamento por projetos e atividades de ensino). 

4– Reunião geral, para planejar as questões pedagógicas e administrativas. 

5– Assistentes de Educação exercer função conforme ficha profissiográfica. 

 
 

 Metodologia de ensino adotadas 

As Metodologias de Ensino adotadas por esta Instituição buscam, a partir de uma ação 

intencional e planejada, promover uma interlocução entre as atividades escolares e a realidade 

social, questionando as relações políticas, econômicas, sociais, culturais e históricas, 

possibilitando a construção de alternativas de mudança e intervenção transformadora nessa 

realidade. Assim, a intervenção do professor como orientador e problematizador nas situações de 

aprendizagem são indispensáveis para construção da autonomia intelectual e moral do aluno. 

Uma aprendizagem significativa pressupõe a aquisição de valores, ressignificação das relações de 

aprendizagem, contextualização e a inter-relação de áreas do conhecimento. Os componentes 

curriculares, interdisciplinarmente, assumem também o caráter formativo. Sendo assim, o lúdico, 

a problematização e a dialética perpassam todo o percurso da vida escolar na Educação Especial. 

O trabalho realizado contempla a articulação dos conhecimentos escolares de forma a 

organizar as atividades de ensino e aprendizagem. Isto implica em considerar que tais 

conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de forma rígida, nem em função de algumas 

referências disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneização dos alunos. Assim, o CEE 

01 trabalha na perspectiva sócio interacionista, no qual os sujeitos constroem o conhecimento na 

relação com o outro. Dessa forma, professor e aluno aprendem numa relação dialética. 
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 Atuação do SEAA, Orientação Educacional 

A atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA e a Orientação 

Educacional – OE, são trabalho independentes, paralelos e intrinsicamente ligados. Esses 

trabalhos de profissionais compreendidos de Pedagogo, Psicólogo e Orientador Educacional 

reveste-se de grande importância, complexidade e responsabilidade para colaborar com o 

desenvolvimento integral do estudante em seu processo de aprendizagem, porém estamos sem 

pedagogo este ano. A inter-relação entre a instituição educacional e o sistema social promove um 

reflexo mútuo na consecução de ações realizadas entre ambos (LÜCK, 1999 apud PORTO, 2009). 

Partindo da escuta ativa da comunidade escolar, analisando a realidade na qual a escola está 

inserida, visando a proteção e garantia aos direitos do estudante e de melhoria da qualidade da 

educação e considerando o período pós – pandemia onde causou um número elevado de famílias 

com vulnerabilidade social alta e escassas de orientações quanto aos seus direitos como 

responsáveis por seus filhos com deficiência e autistas, “(...) deficiência intelectual/mental, 

sensorial (auditiva, visual e surdo-cegueira), deficiências múltiplas e físicas, transtornos globais 

de desenvolvimento (autismo, autismo atípico, transtorno de Rett, transtorno desintegrativo da 

infância e transtorno de Asperger) e estudantes com altas habilidades/superdotação. (DISTRITO 

FEDERAL, s/dg, p. 23).”, fez – se necessário mais que a habilidade para orientar familiares em 

relação aos aspectos pessoais, familiares e principalmente sociais que interferem no 

desenvolvimento global do estudante. 

 
 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA 

O ponto de partida para o trabalho pedagógico é feito por meio do encaminhamento 

realizado pelos especialistas que compõem o Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem e 

direcionado para todas as atividades trabalhadas, bem como a adequação aos outros serviços 

prestados mediante apresentação de laudo médico. 

A avaliação psicopedagógica incluirá ações voltadas para o levantamento do desempenho 

atual (motor, cognitivo, emocional, social e de linguagem) apresentado pela pessoa avaliada, 

identificando as potencialidades. O encaminhamento permitirá a organização Político Pedagógica 

através dos seguintes passos: 

1. Inicia-se com a identificação dos estudantes com deficiência, pela Equipe de Apoio 

Pedagógico, que necessitam da avaliação. 
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2. Entrevista com a família. Tal entrevista possibilitará o conhecimento do ambiente 

sociofamiliar da pessoa avaliada, bem como coletar dados sobre sua história de vida 

e fatores que possam ter atribuído para ocorrência das atuais dificuldades. 

3. Avaliação realizada por profissionais especializados: pedagogo, psicólogo, 

orientador educacional e, quando necessário, o professor regente. 

4. Reuniões dos profissionais que atuam e irão atuar com o aluno, nas quais são 

discutidas as avaliações e a indicação dos apoios necessários. 

5. Repasse dos encaminhamentos aos professores, família, coordenador pedagógico. 

 
 

 Orientação Educacional – OE 

As ações em rede são atividades realizadas para integrar o trabalho da Orientação 

Educacional ao dos outros profissionais da unidade escolar e visam também articular parcerias 

com instituições governamentais e não governamentais que favoreçam os objetivos propostos no 

Projeto Pedagógico da escola, no Currículo da Educação Básica do DF, nas Diretrizes 

Pedagógicas e de Avaliação do DF, assim como contribuam para a Promoção, Garantia e Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para tanto, as estratégias utilizadas buscam favorecer 

a articulação de Rede Interna e com a Rede de Proteção Social... (página 81 OP). 

Analisando as demandas do Centro de Ensino Especial 01 Planaltina e de outras escolas que 

estão matriculados alunos com deficiência e/ou autismo, a orientadora educacional Andréia Geisa 

Oliveira Pereira (mat. 2430886) entrou em contato com a Secretaria da Pessoa com Deficiência 

(SEPD) para articular ação em rede que contemplasse os serviços: Emissão de carteira de 

identificação de Autismo e/ou Pessoa com Deficiência; Orientações do BPC (Benefício de 

Prestação Continuada) para pessoas com deficiência, o benefício se destina a qualquer idade, 

desde que possuam impedimentos mentais, físicos ou sensoriais que o impeçam de atuar na 

sociedade. A LOAS pode ser destinada para dois públicos: idosos (pessoas com mais de 65 anos) 

e pessoas com deficiência (ou com certo grau de limitação para o trabalho, como doenças), desde 

que ambos sejam de baixa renda. Este atendimento foi de exclusividade do colaborador Pastor 

Paulo Mourão que empenhou esforços para que inúmeras famílias saíssem do atendimento com 

perícias agendadas e orientações transparentes e eficazes diante de cada demanda; Orientações 

sobre Passe Livre Especial; Cadastro Órtese e Prótese (cadeira de rodas, cadeira de banho especial, 

Ajuste de cadeira de rodas). Uma das dessas ações foi realizada nos dias 23 de maio ao dia 27 de 

maio, onde estendemos por mais dois dias – 02 de junho e 03 de junho. Alcançamos 405 

atendimentos entre estudantes do Centro de Ensino, escolas regulares e até mesmo de outras 
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regiões administrativas graças ao esforço, credibilidade e seriedade equipe gestora do Centro de 

Ensino Especial, ao atendimento humanizado de excelência da equipe da SEPD e a divulgação 

em massa dos orientadores educacionais de Planaltina, em nome da coordenadora Marli Hott que 

sempre apoia as ações da Orientação Educacional. 

 

 
 Atuação dos profissionais de apoio escolar: Educador Social Voluntário 

A PORTARIA nº 326, de 08 de julho de 2021 determina que o ESV deve atuar na Unidade 

Escolar de segunda-feira a sexta-feira, em dias letivos presenciais, conforme previsto na Portaria 

nº667, de 08 de dezembro de 2021, que estabelece o calendário escolar de 2022 e em dias 

destinados à reposição do calendário, quando houver, desde que não seja de forma remota. O ESV 

selecionado para auxiliar as turmas no atendimento aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais e/ou deficiência e Transtorno do espectro Autista (TEA) desempenha suas atribuições 

sob a orientação da Equipe Gestora e Pedagógica da Unidade Escolar, em articulação com o 

professor do AEE/Sala de Recursos (quando houver). 

 
 Coordenação pedagógica e papel do coordenador pedagógico 

A coordenação pedagógica auxilia o planejamento escolar, aperfeiçoando a troca de 

experiências entre o grupo docente, visando crescimento e qualidade do ensino oferecido aos 

estudantes e do bem-estar comum. Promove ainda a integração escolar, fluxo de interligação entre 

equipe gestora, coordenadores, corpo docente e discente, pais e responsáveis. 

As coordenações pedagógicas ocorrem no turno contrário ao de regência, totalizando 15 

(quinze) horas semanais, podendo ser flexibilizadas as datas e horários; conforme necessidade da 

agenda escolar debatida coletivamente, mas em sua normalidade devendo atender no mínimo à 

disposição abaixo: 

• Nas quartas - coordenação coletiva na Unidade Escolar; 

• Nas Terças e quintas - Coordenação Pedagógica Individual na Unidade Escolar e 

formação pedagógica; 

• Nas Segundas e sextas - Coordenação Pedagógica Individual, podendo ser realizada fora 

do ambiente escolar. 

A agenda de atividades, propostas pedagógicas, questões de cunho coletivo e demais 

assuntos de interesse da comunidade escolar são deliberados nas coordenações pedagógicas, 
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preferencialmente às quartas-feiras, salvo haja necessidade de utilizar outro dia e horário pela 

urgência do assunto. 

As coordenações pedagógicas visam o desenvolvimento de atividades de maneira 

integradora e contextualizada, a partir de um tema central escolhido pela comunidade escolar, o 

que gera uma melhor e maior integração dos segmentos escolares. Nessa perspectiva, a 

Coordenação Pedagógica baseia-se em estudos que atendam aos preceitos interdisciplinares e 

motivacionais, resgatando a autoestima, valorizando ações, respeitando as individualidades, 

estimulando as potencialidades da comunidade escolar através da conscientização dos educadores 

para o alcance dos objetivos propostos pelo presente Projeto Político Pedagógico. 

 

 
 

 Valorização e formação continuada 

A formação inicial dos profissionais em educação precisa estar amparada pelo trabalho 

contínuo em sala de aula, por isso a formação continuada assume tamanha importância tanto 

quanto a inicial. 

Ser professor é uma tarefa complexa, exige que o profissional esteja em constantes 

pesquisas, pois, além do conhecimento da disciplina que ensina, da compreensão e da segurança 

para mediar o processo de ensino-aprendizagem, está em contato direto com seres humanos que 

emergem de uma sociedade diversificada e com características próprias individuais, que precisam 

ser consideradas durante o trabalho do professor. Nesse sentido, o CEE 01 além de mostrar a 

relevância da formação continuada, como oportunidade de avançar na qualidade da educação 

brasileira recorre, metodologicamente e sistematicamente à formação continuada, pois permite o 

fazer processual e continuo no aprender desta carreira profissional. 

 
Muito mais do que índices de avanços na educação, a competência docente faz-se 

necessária e fundamental no processo de ensino e aprendizagem, a fim de diminuir o descompasso 

entre a formação do profissional e as exigências do mundo moderno, no qual o ambiente escolar 

está inserido e exige para que a educação possa se tornar m espaço de reais aprendizagens. 

 
Esta unidade escolar oferece palestras, rodas de conversas e ações dinâmicas a comunidade 

escolar, a fim de promover esclarecimentos e formação, tanto a aos alunos, dentro da perspectiva 

de educação especial, aos pais, professores e demais funcionários; buscando está atento as 

necessidades e especificidades de cada segmento e assim, buscando palestrantes com temas que 
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possibilitem maior interação da comunidade escolar, aproveitamento para desenvolvimento da 

prática pedagógica, motivação, transição de conhecimentos e aperfeiçoamento. 

 

 

XI – AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

 
Avaliação para as aprendizagens 

 
A avaliação do ensino-aprendizagem é para as aprendizagens, para tanto está voltada tanto 

para o processo de ensino, como para o processo de construção do conhecimento, possibilitando 

o redimensionamento do planejamento e da prática pedagógica. Nesse sentido, os critérios de 

avaliação devem ser discutidos com professores, pais e todos os envolvidos no processo 

oportunizando a reflexão e propondo abordagens e intervenções diferenciadas. 

A avaliação é realizada pelo professor constituindo-se na síntese do acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem ao longo do semestre. Nesse sentido, a prática d avaliação exige 

do professor observação atenta às manifestações dos alunos e registro desse processo, realizando 

reflexão teórica sobre tais manifestações, bem como intervenções adequadas. Para tanto, é 

fundamental que a avaliação contemple o respeito às diferenças e ao processo de aprendizagem 

de cada sujeito. A inclusão de pessoas com deficiência pressupõe a garantia de acesso e 

permanência, com qualidade, nas escolas da rede regular de ensino, desses alunos. Propomos nesta 

meta uma nova maneira de compreendermos as respostas educativas da escola, buscando a 

efetivação do exercício da docência, acolhendo, assim, a diversidade e respeitando as diferenças 

específicas dos alunos. 

Entendendo como um dos princípios da educação inclusiva que “O direito a igualdade de 

oportunidades, que defendemos enfaticamente, não significa um modo igual de educar a todos, e 

sim, dar a cada um o que necessita em função de seus interesses e características individuais 

(CARVALHO, 2004, p.35)”. 

A concepção avaliativa de dá em um processo mais amplo e abrange todas as ações 

desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os sujeitos nele envolvidos. Ao avaliar 

deve-se ter em mente o processo com um todo, bem como aquele a quem se está avaliando. 

A escola proporcionará momentos de estudos e discussão deste tema, observando a LDB 

9394/96 com as respectivas mudanças na avaliação. A avaliação deve permear todas as 

atividades da sala de aula: relação professor/aluno; tratamento dos conhecimentos 
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trabalhados, que ajudará na intervenção do professor para construir as mediações necessárias 

na construção do conhecimento e empenhos dos alunos no processo ensino aprendizagem. 

 
As práticas e estratégias de Avaliação são: avaliação da pessoa com deficiência; Procurar 

conhecer a pessoa com deficiência; Buscar o comprometimento e participação dos pais no 

acompanhamento da pessoa com deficiência; Apoiar os professores nas ações pedagógicas por 

meio da equipe pedagógica; Articular o trabalho pedagógico com a formação profissional; 

Gerenciar dos recursos financeiros de maneira mais participativa, visando também e 

primordialmente, as questões pedagógicas; As turmas e grades horárias serão montadas no ano 

anterior a aplicação. Assim, é preciso que a avaliação seja diagnóstica, processual e mediadora, 

envolvendo toda a comunidade escolar. 

O caráter da avaliação assume a função de um processo abrangente, cuja ênfase deve recair, 

não só na aprendizagem do/a aluno/a, mas também, e concomitantemente, na organização do 

ensino e nas relações que se estabelecem em sala de aula. Configura-se, dessa forma, como um 

processo reflexivo, contínuo e permanente das práticas pedagógicas, cujo objetivo principal é o 

planejamento e a intervenção. 

 
Os Instrumentos Avaliativos de Desenvolvimento serão demonstrados por relatórios e 

Inventário Portage Operacionalizado – IPO, com perspectivas de avaliar as cinco áreas de 

desenvolvimento: motricidade, cognição, linguagem, socialização e autonomia da Pessoa com 

Deficiência. 

 

 
 

 Conselho de Classe 

O Conselho de Classe constitui-se em um espaço pedagógico na organização escolar, 

proporcionando a participação efetiva de todos os professores juntamente com a Orientação 

Educacional, Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, Coordenadores, Supervisão 

Pedagógica e Direção visando a reflexão e avaliação da prática pedagógica do/a professor/a bem 

como a aprendizagem de cada aluno. 

De acordo com Dalben (2004, p.31). “[...] Conselho de Classe prevê o lugar garantido, 

durante a reunião, a todos os professores que desenvolvem o trabalho pedagógico com as turmas 

de alunos selecionados para avaliação.” Assim, o professor além de apresentar apontamentos 
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acerca do processo de aprendizagem dos alunos, também reflete sobre sua prática pedagógica, 

redimensionando sua ação na busca constante da qualificação do processo ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva o Conselho de Classe objetiva: Acompanhar e avaliar o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos; Oportunizar condições de avaliar os Planos de 

Estudo previstos para cada etapa de formação, bem como de analisar a prática docente; Reunir 

dados que subsidiem o redimensionamento do planejamento; Definir encaminhamentos referentes 

aos/às alunos/as. 

 
 Avaliação institucional da unidade escolar 

A Avaliação Institucional na Escola de Aplicação objetiva uma constante reflexão, 

considerando os valores expressos na filosofia da Escola e as reais aspirações e necessidades da 

comunidade em que está inserida, intervindo qualitativamente no desenvolvimento do processo 

pedagógico, da gestão e nas relações em todas as dimensões do fazer escolar. 

 

 
 

XII - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

Os agentes humanos são compostos de vários segmentos, podemos nomear de gestões 

pedagógicas, gestão de resultados educacionais, gestão participativa, gestão de pessoas, gestão 

financeira e gestão administrativa que movimentam o Plano de Ação deste instrumento de 

trabalho PPP com seus objetivos, metas, ações, responsáveis e cronograma registrados. 

 
 Gestão Pedagógica 

Para que a escola cumpra a sua função social e inclusiva será necessário: Integração e 

participação da comunidade escolar, famílias, pessoas com deficiência, professores; Os segmentos 

da escola devem estar plenamente voltados à valorização da pessoa com deficiência; Cursos de 

formação e qualificação dos profissionais; Criação e reorganização do espaço físico; Material 

didático e outros que facilitam o trabalho do professor; Recursos humanos, pedagógicos e 

financeiros; Cobrança de regras de convivência em grupo; Melhor qualificação profissional. 

A escola para seu funcionamento e realização de suas funções sociedade que vão muito 

além das educacionais precisa de muitos agentes, tantos humanos quantos físicos e ambientais. 

Os agentes humanos são compostos de vários segmentos, podemos nomear de gestões 

pedagógicas, gestão de resultados educacionais, gestão participativa, gestão de pessoas, gestão 
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financeira e gestão administrativa que movimentam o Plano de Ação deste instrumento de trabalho 

PPP com seus objetivos, metas, ações, responsáveis e cronograma registrados. 

 

 
 

 Gestão Financeira 

O Conselho Escolar e a Direção, orientadas por Portarias, administram os recursos a serem 

aplicados em melhorias na estrutura física, tecnológica e pedagógica na Unidade de Ensino. Os 

recursos são oriundos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) e 

Emenda Parlamentar. A escola ainda recebe contribuições voluntárias por meio da Associação de 

Pais e Mestres (APM) do CEE 01 que são administradas conforme estatuto interno. A equipe 

gestora deverá realizar levantamento quanto às fragilidades e necessidades de reparos na estrutura 

física, pequenos reparos emergenciais comuns ao uso diário, aquisição de material pedagógico e 

outros previstos na legislação pertinente ao PDAF. Os levantamentos serão apresentados em 

reunião, ao Conselho Escolar, momento que será lavrada Ata de Prioridade que irá compor o 

processo de solicitação de verbas, após publicação da Portaria que determina o valor da verba e 

outras orientações. Com a conclusão dos serviços ou aquisição dos materiais, a equipe gestora 

deverá apresentar a prestação de contas ao Conselho Escolar e Unidade Executora, conforme 

orientações da legislação vigente. A prestação de contas será encaminhada através de Processo 

SEI, quadrimestralmente. 

 
 Gestão Administrativa 

O CEE 01 de Planaltina ocupa uma área de m², sendo m² de área construída. O 

acompanhamento diário, faz-se necessário quanto às instalações prediais, hidráulicas e elétricas, 

a fim de observar danos que precisem de reparos urgentes ou que necessitem de planejamento. O 

CEE possui uma extensa área verde, constituída de inúmeras árvores frutíferas, áreas gramadas 

ou mesmo com vegetação nativa, jardins externos e internos. Que necessitam ser mantidas limpas 

para evitar proliferação de insetos e possibilitar o uso seguro pelo estudante. Quanto ao patrimônio 

móvel, ou seja, mesas, cadeiras, armários, equipamento de tecnologia, dentre outros, esses devem 

ser identificados por número indicado na relação que compõe a Carga Patrimonial e deverá ser 

conferido anualmente para identificar possíveis danos ou desgaste por uso. 
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XIII - PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

Coordenação Pedagógica 

A Coordenação Pedagógica, conforme prevê o Regimento da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos 

de ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar, orientar e 

acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte a Proposta Política 

Pedagógica (PPP) da unidade escolar (UE). 

Nesse sentido, norteados pela PPP da UE e demais normativos da SEDF, construiremos, 

de forma democrática e harmônica, o nosso Plano de Ação das Atividades de Coordenação 

Pedagógica do CEE 01 de Planaltina para o ano 2022. 

O Plano de Ação tem como objetivo planejar, orientar e acompanhar as atividades 

pedagógicas, oferecendo suporte aos professores na implementação do currículo funcional, 

objetivando uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, como espaço 

cultural de socialização e desenvolvimento da pessoa com deficiência preparando-a para o 

exercício da cidadania de forma plena. Dessa forma, as coordenações pedagógicas da escola 

seguirão os seguintes critérios: 

ROTINA SEMANAL 

Segundas-feiras e Sextas-feiras Coordenações pedagógicas que serão realizadas fora do 

âmbito escolar 

Quartas-feiras 

9h às 12h - 13h às 16h 

Coordenações Coletivas/Formação contínua 

Terças-feiras e Quintas-feiras 

9h às 12h - 13h às 16h 

Coordenações com professores, coordenadores e 

gestores/Formação contínua 

 

ROTINA MENSAL 

Planejamento mensal - 

Avaliação 

Momento de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico 

com os professores, coordenadores e gestores 

 
Conselho escolar 

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior 

de uma escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a 

comunidade escolar, como: alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, 

diretores e comunidade externa. 
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Eles têm funções Deliberativa, Consultiva, Fiscalizadora, Mobilizadora e Pedagógica. 

fundamentais para a gestão democrática das escolas públicas. Entre as atividades dos conselheiros 

estão, por exemplo, fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à escola e discutir o projeto 

pedagógico com a direção e os professores. 

Equipe Gestora, para deliberarem sobre as ações prioritárias a serem realizadas com os 

recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Composto pela mãe de aluno, Raquel Saraiva dos Santos, 

Presidente em exercício do Conselho Escolar; Diretora e Presidente da Uex, Professora Andréa 

Carla Araújo Oliveira Marques e Secretário do Conselho Escolar Luiz Carlos Miranda, segmento 

assistência. 

 
Servidores Readaptados 

A readaptação funcional é como se denomina o conjunto de medidas que visam ao 

aproveitamento compulsório do(a) servidor(a), que, em razão de alguma doença laboral física e 

psíquica, ou, ainda, em decorrência de fatos externos e alheios a sua profissão, passa a ter 

restrições ou inaptidão às atividades laborais desenvolvidas anteriormente. Esse fato demanda o 

deslocamento do(a) servidor(a) para novas funções, desde que respeitada a habilitação exigida no 

concurso público. 

O servidor readaptado com adequação expressa para não regência de classe pode atua nas 

seguintes áreas nesta escola: • sala de leitura e outros espaços em que se faça uso de multimeios 

didáticos para suporte ao(à) professor(a) regente, ou na condução direta da atividade, quando a 

restrição assim o permitir. • Em atividades de apoio pedagógico, tais como: atendimento à 

comunidade escolar, acompanhamento de atividades pedagógicas complementares (reforço e/ou 

atendimento individual ou em pequenos grupos) e outras correlatas. • Em atividades de apoio à 

coordenação pedagógica, na articulação das relações institucionais (visitações, palestras, projetos, 

estágios, entre outras), elaboração de material pedagógico, orientação de estudos, elaboração e 

confecção de murais temáticos, em eventos comemorativos e de culminância e outras atividades 

correlatas. • Em apoio a projetos previstos neste PPP: horta escolar, educação alimentar, higiene 

e saúde, educação ambiental, violência escolar, “bullying”, entre outros. 

São esses os funcionários readaptados desta UE: 
 

 027.190-X     PATRICIA BRAGLIA SANT’IAGO NOGUEIRA  

032.597-X           SIMONE VIEIRA GONÇALVES DE MELO  

 033.093-0    JORGE LUIZ ELACHE RIBEIRO DUARTE   

mailto:cee01.planaltina@edu.se.df.gov.br


39 
Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 

Correio eletrônico: cee01.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Setor Educacional lotes I - Telefone: 3901-4475 

 

 

 037.237-4   TOMAZ FRANCISCO DE BORBA NETO   

 04.435-6   CLAUDIA GONZAGA VIEIRA COSTA    

 0201.579-X   GRAZIELLA FERREIRA RIBEIRO (RESTRIÇÃO   

 0032.611-9   ARIANE VIEIRA DE SOUZA (RESTRIÇÃO   

 200.822-X   CLAUDIA SYLVANA CARLOS ANDRADE (RESTRIÇÃO)  

201.751-4          EDYCLEIA BERNARDES DE PAIVA LOBO (RESTRIÇÃO)   

0039.726-1        MISLENE GONCALVES DE LIMA AMARAL   

 
 

 Orientação Educacional 

O Serviço de Orientação Educacional (OE) nesta Unidade Escolar trabalha em parceria, 

lado a lado, com a equipe gestora, serviço especializado de apoio a aprendizagem, coordenadoras, 

professores e demais auxiliares de educação. Atuando na organização pedagógica, diretamente 

com os alunos no auxílio de seu desenvolvimento pessoal, com as famílias e toda comunidade 

escolar envolvida, dialogando e orientando para o melhor desenvolvimento dos estudantes e fazer 

pedagógico. O trabalho do OE baseia-se na construção de uma relação de confiança com toda a 

comunidade escolar, buscando parceria com os professores e com as famílias, na expectativa de 

melhor apoio ao estudante, sendo assim possível compreender seu comportamento para assim agir 

de maneira adequada em relação a eles. É um espaço de acolhimento, escuta, atendimento, 

orientação e acompanhamento dos processos educacionais. Sua atuação em diversos momentos 

dirime dificuldades, resolve ou evita conflitos, intermedia soluções, fortalece vínculos, 

proporciona novas perspectivas e incentiva novas possibilidades pedagógicas e sociais. 

Relatório da Orientação Educacional 
Unidade Escolar: Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 

Orientador(a) Educacional: Andréia Geisa Oliveira Pereira Matrícula: 2430886 

Quantidade de Turmas: 131 Quantidade de Estudantes: 569 

Etapas de Escolarização Atendidas: Modalidade: Ensino Especial – DI – TEA – DMU – 

Oficinas Pedagógicas – Educação Precoce – Educação Física – Informática - 
 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

RESULTADOS OBSERVADOS EM RELAÇÃO 

ÀS METAS E OBJETIVOS DA AÇÃO 

REALIZADA (Marcar X na avaliação realizada. Acrescentar 

observação se for o caso. Ter as metas definidas no Plano de Ação 

como referência) 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

 
 

Alcançado 

 

 
Em Processo 
(não atingiu os 

objetivos) 

Não alcançado 
(avaliação contínua) 

Não observado 
(resultados não 

observáveis ou não 
houve observação) 

Acolhimento dos Estudantes 

e Professores 

 
X 

  Estudantes e 

Professores 
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Apresentação do trabalho do 

SOE 

X   Coordenação, 

direção, 

supervisão 
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    pedagógica, 

SEAA 
professores 

 

e 

Atendimento 

individualizado para suporte 

as famílias e para os alunos 

que  apresentaram 

comorbidades, dificuldades 

socio econômicas, e 
infrequência. 

  

X 

 Alunos 

famílias 

e 

Busca ativa de alunos que 

tomaram vacina COVID 19 

 X  Alunos 

famílias 
e 

Projeto Gêmeas - Trabalhar    Coordenação 

Pedagógica, 

alunas, pais, 

professores 

o relacionamento 
interpessoal entre duas 
alunas TEA gêmeas e 
melhorar o convívio familiar 
de modo que os episódios 
de agressões físicas sejam 
dissipados. 

Mutirão de Emissão de    Comunidade 

Carteira de Identificação de X Escolar 

Autista e Pessoa com   

Deficiência, Orientação ao   

BPC (Benefício de   

Prestação Continuada) e   

Passe Livre   

Estudos de Caso com alunos    Coordenação 

da Educação Precoce que X Pedagógica, 

terão terminalidade  SEAA, 

específica para Educação  professores, 
Regular  alunos 

Projeto Encantar – Através    Coordenação 

da musicalização X Pedagógica, 

desenvolver habilidades  professores, 

sensoriais,  alunos 

comportamentais, afetivas,   

motoras e cognitivas para   

alunos que se encontram no   

Caso Omisso.   

Projeto Identidade – Tem    Coordenação 

por objetivo trabalhar a X Pedagógica, 
autoestima, sentimento de  professores, 

pertencimento do aluno  alunos 

Alex (30 anos) por   

apresentar comportamento   

agressivo com demais pares.   

Participação de eventos na 

unidade escolar, 
 

X 
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coordenações pedagógicas e 

Conselho de Classe. 

    

 

 

 

Considerações e Conclusões: (espaço livre para registro reflexivo) 

 

 

 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) é uma atividade de caráter 

multidisciplinar, constituído por profissionais com formação em Pedagogia e Psicologia, em 

articulação com os profissionais da Orientação Educacional e do Atendimento Educacional 

Especializado, visando ao sucesso escolar do estudante. Constitui-se em apoio técnico- 

pedagógico especializado com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar dos 

estudantes. O serviço atua na promoção de ações que viabilizem a reflexão e a conscientização de 

funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, principalmente professores e gestores, 

bem como no apoio à equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o 

desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas 

educativas (Araújo, 2003; Marinho-Araújo e Almeida, 2005). 

 
Plano de Ação SEAA 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 

Diretor(a): Andréa Carla Araujo de Oliveira Marques Vice-diretor(a): Enilson Antônio da Silva 

Quantidade de Turmas: 131 Quantidade de Estudantes: 569 

Etapas de Escolarização Atendidas: Modalidade: Ensino Especial: DI – TEA – DMU – Oficinas 

Pedagógicas – Educação Precoce – Educação Física – Informática – Ambiental - Artes Lúdicas e 

Artes Teatrais. 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( ) Orientação Educacional (X) Sala de Apoio à 

Aprendizagem ( ) Outro:    

EEAA - Pedagoga: (não temos no momento) 

Psicóloga: Rejania Merces de Araujo Fontanelli Matrícula: 249.443-4 

Considerando que nossos alunos são pessoa com deficiência e autismo, observamos que a 
grande maioria apresenta comorbidades ou estão tomando as várias etapas da vacina contra o 
COVID 19, outros apresentam restrição temporária médica para frequentar à escola, retornamos 
ao formato presencial de forma flexível respeitando cada peculiaridade. O trabalho do 
acolhimento é contínuo e constante. O trabalho da Orientação Educacional dentro desse 
contexto atua de acordo com cada necessidade apresentada pelo professor, pela família que 
procura a escola, pela equipe SEAA e pela coordenação pedagógica nas coletivas. Dentre as 
demandas a maior em questão são de natureza comportamental e socioeconômica. Para tais 
foram realizadas ações pontuais e coletivas. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS 

RESULTADOS OBSERVADOS EM RELAÇÃO ÀS 

METAS E OBJETIVOS DA AÇÃO REALIZADA 
(Marcar X na avaliação realizada. Acrescentar observação se for o caso. 

Ter as metas definidas no Plano de Ação como referência) 

 
 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

 
 

Alcançado 

 

 
Em Processo 
(não atingiu os 

objetivos) 

Não alcançado 
(avaliação contínua) 

Não observado 
(resultados não 

observáveis ou não 
houve observação) 

Acolhimento 

Professores 
dos Estudantes e  

X 

  Estudantes 

Professores 
e 

Apresentação do trabalho do SEAA  
 

X 

  Coordenação, 

direção, 

supervisão 

pedagógica, OE e 
professores 

Implantação do Serviço 

Especializado à Aprendizagem: 

acolher, orientar e direcionar os 

alunos, familiares e professores. 

 

 

 

 

X 

  atendimento 

especializado de 

acordo com  a 

demanda de cada 

um respeitando as 

diferenças  e 

necessidade e suas 
particularidades 

Fazer devolutivo para responsáveis 

de cada setor. 

X   Devolutivas 

pais. 

aos 

Participar de programas, conselhos, 

reuniões com intuito de ter olhar 

dinâmico e pedagógico a respeito da 

demanda e devolutivo de caso 

 

 

X 

  Relacionamento e 

relações com 

todos os 

segmentos da 

escola. 

Encaminhamento para Conselho 

Tutelar 
 

 

 

X 

  Observação de um 

olhar 

especializado 

visando averiguar 

a vulnerabilidade 

da criança e da 
família. 

Encaminhar os casos junto a OE 

(orientação Educacional) para suas 

demandas específicas. 

   Encaminhamentos 

necessários 

Atendimento individualizado para 

suporte as famílias e para os alunos 

que apresentaram dificuldades 

emocionais, familiares 

  

X 

 Alunos e famílias 

Estudos de Caso dos alunos do 

Casos Omissos, para manutenção, 

ajustes e acréscimo de novos alunos. 

 X  Coordenação 

Pedagógica, OE, 

professores 

Estudos de Caso dos alunos que 

serão indicados para a Inclusão: 

 X  Coordenação 

Pedagógica, OE, 
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Classe TEA, Integração Inversa, 

Inclusão Total. 

   professores 

Estudos de Caso com alunos da 

Educação Precoce que terão 

terminalidade específica para 
Educação Regular 

  

X 

 Coordenação 

Pedagógica, OE, 

professores 

Projeto Encantar – Através da 

musicalização desenvolver 

habilidades sensoriais, 

comportamentais, afetivas, motoras 

e cognitivas para alunos que se 

encontram no Caso Omisso. 

  

X 

 Coordenação 

Pedagógica, 

professores, 

alunos 

Projeto Identidade – Tem por 

objetivo trabalhar a autoestima, 

sentimento de pertencimento do 

aluno Alex (30 anos) por apresentar 

comportamento agressivo com 
demais pares. 

  

X 

 Coordenação 

Pedagógica, 

professores, 

alunos 

Participação de eventos na unidade 

escolar, coletivas, coordenações 

pedagógicas e Conselho de Classe. 

 

X 

  Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, OE, 

professores 

 

Considerações e Conclusões: (espaço livre para registro reflexivo) 

 
 

 

 

 
 

XIV - Projetos Específico da Unidade Escolar 

 Atendimento Educacional Especializado De Educação Física - Basquetebol Em Cadeiras 

De Rodas 

JUSTIFICATIVA: 

Dados do IBGE, publicados na Cartilha do Censo 2010, que trata sobre a Pessoa com 

Deficiência, afirmam que, o extrato social composto pelas Pessoas com Deficiência abrange uma 

O trabalho da psicologia entre outros é proporcionar melhorias no ambiente educacional e o de 
acolhimento a criança e a família, visando orientar encaminhar, além de garantir condições 
especifica e especial de acordo com a demanda de cada criança no contexto escolar. Entre as 
atribuições desenvolvidas está a intervenção e prevenção, analisando toda equipe: corpo docente, 
discente, equipe técnica em geral, para que se possa alcançar resultados mais satisfatórios. 
É importante citar que dentro desse contexto em específico a função vai além é também de atuar de 
acordo com cada necessidade apresentada pelo professor, pela família que procura a escola, pela 
equipe SEAA e pela coordenação pedagógica nas coletivas, uma vez que a partir daí se traça 
estratégias de abordagem mais diretas. Dentre as demandas a maior em questão são de natureza 
comportamental e socioeconômica. Para tais foram realizadas ações pontuais e coletivas. 
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parcela estatisticamente estimada em 23,9% do total da população brasileira, sendo que em 

algumas regiões economicamente desfavorecidas, esta taxa pode alcançar índices alarmantes de 

27% ou mais. Porém, Pastore (2001) relata que, a pessoa deixa de ser deficiente quando a 

sociedade proporciona condições adequadas. Sendo assim, e diante do cenário atual em que o 

Brasil se encontra prestes a sediar os Jogos Paralímpicos de 2016, fazem-se necessárias iniciativas 

que objetivem proporcionar essas adequações, principalmente iniciativas que visem tornar o 

esporte paralímpico em algo real e acessível, disponível a qualquer sujeito com deficiência que 

tem habilidades ou queira melhorar a qualidade de vida, pois, a prática esportiva além de promover 

o desenvolvimento funcional do praticante, desenvolve também aspectos psicológicos, sociais e 

econômicos. Dessa forma, torna-se, portanto, urgente a mobilização desta Instituição de Ensino 

Público, promover ações pedagógicas, que por meio de parcerias de cooperação mútua com a 

iniciativa privada e pública, desenvolver aspectos operacionais que possibilitem a ampliação das 

oportunidades de acesso da Pessoa com Deficiência em atendimentos de qualidade, que contribua 

para o desenvolvimento de suas potencialidades, sejam elas motoras, cognitivas, afetivas e sociais. 

Este trabalho surge da necessidade de empreender alternativas e estratégias integradas que 

possibilitem a inclusão aos estudantes com deficiência da rede pública de ensino, bem como os 

jovens da sociedade, favorecendo a inclusão educacional e social em todos os níveis. A implantação 

do AEE-EF tem por finalidade atender de forma complementar alunos da educação inclusiva, alunos 

matriculados no Centro de Ensino Especial e pessoas com deficiência da comunidade, em 

oportuno, cabe relatar que o projeto em questão visa formalizar também atendimentos de 

Educação Física adaptada ofertados pelo CEE01 de Planaltina, que por meio de parceria, mantém 

equipes de Basquetebol em Cadeira de Rodas, Tênis em cadeira de Rodas e Atletismo. Frutos 

desse trabalho, 02 (dois) alunos compõem a Seleção Brasileira de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas, Campeões Sul Americanos de 2012; 05 (cinco) alunos recebem Bolsa proveniente da Lei 

Agnelo/Piva; 01(um) aluno é o atual Campeão Brasileiro de Tênis em Cadeira de Rodas das 

Paralímpiadas Escolares de 2012; 01 (uma) aluna é Campeã Brasileira de Atletismo; 01 (um) aluno 

é Campeão Brasileiro de Atletismo, e no esporte coletivo, as equipes de Basquetebol em Cadeira 

de Rodas disputam o Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. Em 2011, a equipe masculina de 

Basquetebol do CEE01 foi Campeã Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas. No sentido 

de tornar possível a aplicação, o projeto será realizado no Centro de Ensino Especial 01 de 

Planaltina e, com apoio e parcerias de entidades governamentais e não governamentais, o projeto 

será ofertado nos turnos matutino, vespertino e noturno. Conforme preconizado no Art. 4º, Incisos 

l, II e III e Parágrafo Único da Lei 6.180/07, por meio da prática 
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paradesportiva, é possível desenvolver a integração social e cidadania das pessoas com 

deficiência, e nesse sentido, as modalidades paralímpicas trabalhadas terão caráter participativo e 

de rendimento. É importante informar que no ano de 2011, o Governador Agnelo Queiroz, por 

meio de doação de Cadeiras Esportivas, deu suporte e apoio as equipes de Basquetebol em Cadeira 

de Rodas, de Tênis em Cadeira de Rodas e de Atletismo. 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Lei Orgânica do Distrito Federal, 1993. LDB, Lei n 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

artigos 58 e 59. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 

1988, artigos 206 e 208. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(LDEN, 2001), Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001.Lei Distrital n. 3.218, de 

05 de novembro de 2003. Lei Federal n. 10.048 de 08 de novembro de 2000. Lei Federal n. 10.098 

de 19 de dezembro de 2000. Decreto Federal n. 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Decreto Federal 

n. 6.180 de 03 de AGOSTO de 2007. Lei Distrital 4.317, de 09 de abril de 2009. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a educação física inclusiva e atendimento desportivo paralímpico 

complementar, de caráter educativo, visando estimular o potencial latente da pessoa com 

deficiência, dando oportunidade e as condições necessárias para que essas pessoas desenvolvam 

suas potencialidades de forma a proporcionar-lhes melhor estilo de vida e inserção social. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Oferecer atividade esportiva inclusiva às pessoas com comprometimento funcional visual, 

auditivo, intelectual e físico; 

• Oferecer atividades de Basquetebol em Cadeira de Rodas no horário noturno; 

• Promover ações de parceria com outros programas; 

• Promover pesquisa para novos caminhos no atendimento educacional; 

• Promover capacitação profissional na área de Educação Física Especial; 

• Formalizar parceria com entidades Governamentais e não Governamentais; 

• Representar o Distrito Federal nas atividades paradesportivas e educacionais; 

• Representar o Brasil nas atividades paradesportivas e eventos educacionais; 

• Divulgar e sensibilizar a participação da Pessoa com Deficiência no AEE-EF; 
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Serão ofertados atendimentos de educação física inclusiva e treinamentos paralímpicos em 

conformidade com a estrutura e espaço físico do Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina. Nos 

atendimentos de educação física inclusiva, serão ofertados: Esportes Coletivos (futebol, voleibol, 

basquetebol e outros); Atendimento Pedagogia da Água; Recreação e Lazer; Jogos (xadrez, 

dominó e dama); Atendimento de Educação Física Funcional, Orientação e Mobilidade. 

Nos Atendimentos de Educação Física Paralímpica, como atendimento básico, será ofertado 

BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS e, como atendimento opcional serão ofertados: 

Tênis em Cadeira de Rodas; Atletismo e Voleibol Sentado. 

 
FUNÇÃO DO AEE-EF 

A função deste Núcleo de Atendimento Complementar será a de identificar e desenvolver 

talentos na cultura corporativa, paradesportiva e, concomitantemente analisar o desenvolvimento 

das potencialidades dos envolvidos e atendidos pelo projeto, visando uma melhor qualidade de 

vida e efetiva participação social. O projeto é destinado às Pessoas com Deficiência, matriculadas 

na Rede Pública e oriundas da Comunidade. 

 
IMPLANTAÇÃO DO AEE-EF 

O Projeto implantado desde 2013 tem funcionado como Atendimento Educacional 

Especializado Complementar de Educação Física Adaptada. Com professores do quadro. São 

professores de Educação Física lotados no CEE01, os professores no Diurno, atenderão de forma 

prioritária alunos da Educação Especial do CEE01 e, quando houver possibilidades, atender 

alunos da inclusão matriculados no ensino regular. E os professores no Diurno de forma 

prioritária, aos alunos da inclusão do ensino regular e que não estejam recebendo Atendimento 

em Salas de Recurso e, quando houver possibilidades, atenderá alunos da Educação Especial 

matriculados no CEE01 e, por último, um professor trabalhará com esporte de rendimento 

paralímpico, sendo que atenderão 20 horas no turno diurno modalidades paralímpicas e 20 horas 

no noturno atenderá Basquetebol em Cadeira de Rodas, os atendidos serão, prioritariamente, 

alunos da inclusão matriculados no ensino público e Pessoas com Deficiência da Comunidade. 

 
ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR 
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Ser professor de Educação Física da SEDF com experiência em Atendimento Educacional 

Especial, inclusive podendo ser readaptado ou com restrições de funções; Conhecer e fazer 

cumprir as normas da SEDF e do projeto; Coordenar as reuniões pedagógicas semanais; Prestar 

orientação técnico-pedagógica aos professores do Projeto, no desenvolvimento de suas atividades; 

Acatar demais atribuições contidas na Portaria de Distribuição de Carga Horária; Manter-se 

informado com os calendários Paradesportivos regional, nacional e internacional; 

A Coordenação do AEE-EF será exercida, preferencialmente, por um Professor de 

Educação Física, com experiência na área, que esteja com limitação de função ou readaptado. O 

projeto contará com professores com regência de 40 (quarenta) horas semanais. A Coordenação 

acontecerá conforme portaria em vigor. O atendimento paralímpico de rendimento será realizado 

por professor de educação física com registro no CREF, inscrito na Confederação de Basquetebol 

em Cadeira de Rodas e Cadastrado no Comitê Paralímpico Brasileiro. 

 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

O professor, ao desenvolver suas atividades deve considerar os limites, possibilidades, 

características, enfermidades e funcionalidade corporal da pessoa com comprometimento, 

instituindo em suas ações pedagógicas diversificadas, de forma que promova a sua inclusão social, 

estabelecendo: Estimulação das habilidades básicas; Estimulação das habilidades específicas; 

Estimulação afetiva, social e psicomotora; Promoção do lazer e cultura; Desenvolvimento 

funcional corporal; Iniciação e aperfeiçoamento aos fundamentos paradesportivos; Treinamento 

Paradesportivo. 

O AEE-EF é específico para Pessoas com Deficiência, com idade a partir dos 05 (cinco) 

anos, sem limite final de idade, oriundas das escolas regulares, ensino especial e comunidade, com 

indicação para pratica do: Esporte Educacional Adaptado: dos 12 aos 21 anos de idade; Esporte 

de Rendimento Adaptado: a partir dos 12 anos de idade; Esporte de Participação Adaptado: a 

partir dos 05 anos de idade. O quantitativo de alunos atendidos por professor será definido 

conforme estratégia de matrícula em vigor, levando em consideração a disponibilidade do espaço 

físico, horário, turno, demanda de atendimento, equipamento, material adaptado, característica 

específica da modalidade e comprometimento funcional do aluno, tendo como referência e 

preferência as seguintes recomendações: 

Especificação Atendimento Recomendável por Turno 

Participação Educacional Rendimento 
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Aulas semanais 02 02 03 

Esporte Coletivo 30 30 Conforme Modalidade 

Esporte Individual 10 a 20 10 a 20 15 

Obs.: Em caso de divergências, a Estratégia de matrícula é o principal documento norteador. 

CARACTERÍSTICAS DO PROFESSOR 

A característica fundamental do professor para atuar no Centro de Ensino Especial 01 de 

Planaltina é possuir conhecimento básico na área de Educação Física Especial e Esporte Adaptado 

condicionando a promoção de novos desafios, estimulando sua criatividade, espírito inventivo, 

autonomia e interesse em produzir, bem como, o professor deverá pertencer ao Quadro de Pessoal 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na área de Educação Física e caso queira 

trabalhar com treinamento de rendimento tem que possuir o registro no CREF-DF, na 

Confederação de Basquetebol em Cadeira de Rodas e está inscrito no Comitê Paralímpico 

Brasileiro. 

 
AVALIAÇÃO E PERMANÊNCIA DO PROFESSOR NO AEE-EF 

Após a distribuição de carga horária no início do Ano Letivo, com a anuência do 

profissional envolvido, este deverá cumprir as diretrizes do projeto, para que os objetivos sejam 

alcançados com profissionalismo e máxima dedicação de todos, a saber: O número de alunos 

exigido conforme a constituição de turma; Avaliação satisfatória da coordenação pedagógica do 

CEE01 sobre o atendimento ofertado; A frequência do professor nas coordenações pedagógicas 

semanais, nas reuniões pedagógicas mensais e eventos durante o ano letivo, relativos à proposta 

e objetivo do AEE-EF. 

Caso alguma modalidade de atendimento seja encerrada ao longo do ano letivo, o 

respectivo professor da modalidade será encaminhado para Coordenação Regional de Ensino. E, 

ao final de cada Ano Letivo, as modalidades oferecidas serão analisadas e avaliadas pela 

Coordenação Pedagógica, em conjunto com a Direção do CEE01, para definirem pela 

permanência ou não da(s) mesma(s) no ano letivo seguinte. O professor responsável pelo 

atendimento que não cumprir anualmente todos os quesitos de permanência no AEE-EF será 

impedido de permanecer atendendo no projeto. 

ATRIBUIÇÕES PARA ATUAR NO PROJETO 

Realizar as avaliações funcionais dos alunos atendidos no projeto; Definir se o aluno 

atendido se encontra no perfil da modalidade; Participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, avaliação, supervisão, coordenação e capacitação promovidos pelo SEDF; 
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Executar as tarefas pedagógicas e administrativas que lhe são inerentes; Ajustar a programação 

desenvolvida às necessidades e às características do aluno atendido; Desenvolver as atividades 

em consonância com a ficha de registros e indicação médica dos alunos atendidos; Registrar as 

atividades nos documentos específicos estipulados pela Coordenação Pedagógica do CEE01; 

Promover palestras, cursos de capacitação e orientar os professores de educação física do Ensino 

Fundamental e Médio para o atendimento da Pessoa com Deficiência; Colaborar, orientar e 

participar dos eventos de Atividade Física e Esporte Adaptado promovido pela SEDF; Fazer 

representar com seus alunos atendidos no Projeto, nos eventos indicados pela Direção do CEE01 

de Planaltina; Manter o Diário de Classe, Planejamentos e demais documentos atualizados; 

Encaminhar os alunos atendidos pelo Projeto para participarem de eventos da SEDF, competições 

Regionais, Distritais, Nacionais e Internacionais; Manter se atualizado e conhecer os esportes 

Paralímpicos; Buscar parcerias junto à iniciativa privada e pública; Em caso de atuar em esporte 

de rendimento, o professor tem que ter registro no CREF, registro na Confederação de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas e Cadastro no Comitê Paralímpico Brasileiro, Em se tratando 

de Professor sem experiência em atendimento no CEE01, ao pleitear a vaga, o Professor terá que 

assinar termo de compromisso em realizar estágio e participar de cursos de qualificação. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O DECRETO Nº 7.612, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011, que institui o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limites no Art. 2º define que, são 

consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em confrontando com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas. No sentido de amenizar os impedimentos que obstruem a participação plena da Pessoa 

com Deficiência na sociedade, o esporte adaptado será ofertado no CEE01, visando Atendimento 

de Participação, Atendimento Educacional e Atendimento de Rendimento 

Paradesportivo. 

Os objetivos e metas propostos aqui fazem parte de um compromisso ético e definem o nosso 

caminho na construção de um sistema educacional inclusivo, amparado na legalidade e nos 

princípios teóricos fundamentados em ideais democráticos de igualdade, como preconiza a 

Presidente da República, Dilma Rousseff, ao estabelecer por meio do DECRETO Nº 7.611, DE 

17 DE NOVEMBRO DE 2011, a forma acolhedora que deve funcionar o Atendimento 

Educacional Especializado. 
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Do ponto de vista educacional, o processo de inclusão deve ser capaz de atender a todos 

indistintamente, sendo capaz de incorporar as diferenças do contexto da escola. Tudo isto implica 

em transformação do cotidiano escolar e o surgimento de outras formas de organização audaciosa 

e comprometida com uma nova forma de pensar e fazer educação (OLIVEIRA, 2004, p 109). É 

nesse sentido que se faz importante a mudança nas formas do CEE01 ofertar os atendimentos de 

Educação Física, passando a ofertar atendimentos conforme objetivos do projeto em questão. 

 
Projetos Das Modalidades – Plano de Ação 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os professores de Educação Física seguem uma coordenação pedagógica, conforme prevê 

o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, constitui-se em um espaço-tempo de 

reflexões sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, 

tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, objeto da 

Proposta Política Pedagógica (PPP) da unidade escolar (UE). 

O Plano de Ação tem como objetivo planejar, orientar e acompanhar as atividades 

pedagógicas, oferecendo suporte aos professores na implementação do currículo funcional, 

objetivando uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, como espaço 

cultural de socialização e desenvolvimento da pessoa com deficiência preparando-a para o 

exercício da cidadania de forma plena. Dessa forma, as coordenações pedagógicas da escola 

seguirão os seguintes critérios: 

 
ROTINA SEMANAL 

Segundas-feiras e Sextas-feiras Coordenações pedagógicas que serão 

realizadas fora do âmbito escolar 

Quartas-feiras 

9h às 12h - 13h às 16h 

Coordenações Coletivas 

Formação contínua 

Terças-feiras e Quintas-feiras 

9h às 12n - 13h às 16h 

Coordenações com professores, coordenadores e gestores 

Formação contínua 

 

ROTINA MENSAL 

Planejamento mensal 

Avaliação 

Momento de planejamento e avaliação do trabalho pedagógico com 

os professores, coordenadores e gestores 

Obs: Rotina Semanal e Mensal seguida por todos os professores do CEE 01 
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A organização do trabalho pedagógico (OTP) inicia-se pela identificação de cada aluno, 

nesse primeiro momento o professor precisa realizar uma avaliação diagnóstica onde será possível 

fazer o levantamento do desenvolvimento atual do aluno, sempre na perspectiva do Currículo 

Funcional, onde deve direcionar o trabalho para as principais áreas: Motora, cognitiva, emocional, 

social e de linguagem. O segundo passo é registrar as fragilidades e as potencialidades do 

estudante para elaboração das atividades de intervenção pedagógica que irão constar no seu 

planejamento individual. O Plano Interventivo Bimestral Individual (PIBI) é um documento 

flexível, ele faz parte da escrituração do CEE 01. Os objetivos e estratégias traçados no PIBI 

devem ser revistos e reavaliados continuamente, de acordo com a resposta do aluno, pois o 

principal objetivo é o desenvolvimento pleno do estudante. Para facilitar o acesso aos dados, cada 

aluno possui uma pasta no Google Drive da escola, nela é possível ter acesso aos relatórios e aos 

laudos dos estudantes. 

Figura 1: Pasta do aluno no Drive. 

Fonte: Disponível em: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pdXs9BruNRXh4cZ1H83guPesbN IH7D0x . Acesso em 12 de 

março de 2022. 

Planejar é a arte de antecipar uma prática, ou seja, é programar ações para chegar a um 

resultado desejado. Conhecendo as fragilidades e potencialidades do estudante facilitará o 

direcionamento individualizado das intervenções pedagógicas. De acordo com o autor Libâneo 

(1994), o processo de ensino-aprendizagem precisa seguir algumas etapas e são elas que irão 

constar no planejamento do professor. 

Figura 2: O processo de ensino-aprendizagem. 
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Fonte: LIBÂNEO, J. C. O processo de ensino na escola. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

 
No momento que os objetivos são traçados de acordo com as necessidades específicas de 

cada aluno, precisamos elaborar as estratégias que serão utilizadas para o alcance dos mesmos. A 

verificação, separação de matérias pedagógicos que serão utilizados, o espaço e tempo de 

realização das atividades é fundamental que sejam vistos com antecedência, para que tenhamos 

sucesso no trabalho que nos propomos a realizar, garantido uma melhor aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno. 

O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA QUE QUEREMOS seguem esses passos: 

depois da sondagem do aluno e da elaboração do planejamento precisamos executar aquilo que 

foi proposto e estruturado, nesse momento ajustes poderão ser feitos tornando o planejamento 

flexível. A flexibilidade do planejamento não é sinônimo de improvisação, um planejamento bem 

elaborado precisa ter mais de uma estratégia para que os objetivos sejam alcançados. A 

necessidade de redimensionar materiais didáticos, pedagógicos e uma otimização do tempo e 

espaço trará dinamicidade ao trabalho e tornando dessa forma as probabilidades no alcance dos 

objetivos mais reais e concretas. 

Nesse espaço novamente vamos fazer uma construção coletiva, já temos uma lista com a 

solicitação de alguns materiais, a direção já autorizou a compra, nesse momento estamos fazendo 

pesquisa de preço, mas alguns podemos comprar caso seja urgente. 

Materiais solicitados: Jogos De Encaixe Variados; Blocos Lógico Variados; Rolos De 

Diferentes Tamanhos (Ver Modelos Da Precoce); Argolas; Jogos Sensoriais; Massinhas; 

Barbante; Balões; Cordas; Lego; Bolas, Cones,  Etc 
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TEA 

 A MAGIA DO CIRCO CHEGOU 

Objetivo Geral: Estimular o desenvolvimento físico e artístico dos alunos a partir do 

aprimoramento de diferentes habilidades motoras, do equilíbrio, da força, da flexibilidade, da 

noção espacial e corporal. 

Objetivos Específicos: Trabalhar o equilíbrio com Malabares, ou equilíbrio de pratinhos de papel 

e copos; Desenvolver a Concentração; Trabalhar a Coordenação Motora; Estimular a percepção 

Sensorial; Reconhecer a cor vermelha; Divertir; Caracterizar de palhaço; Trabalhar o sabor 

salgado; Localizar o nariz; Trabalhar a socialização através de datas comemorativas; Conhecer a 

arte da magia; Trabalhar o arremesso; Trabalhar a musicalização, ritmos e dança; Desenvolver a 

imaginação e criatividade; Trabalhar a lateralidade. 

Atividades propostas: Nariz de palhaço (máscaras ou pinturas); Equilíbrio de pratinhos de papel 

e copos; Malabarismo com bolinhas de papel; Brincadeira: Boca de palhaço; Confecção de um 

palhaço com recortes; Confecção da peruca do palhaço; Pipoca de sal (trabalhar o sabor salgado); 

Músicas circenses podem ser trabalhadas durante a realização de todas as demais atividades, 

respeitando sempre a individualidade de cada aluno; Apresentação de brincadeiras de mágica; 

Brincadeira: Andando na corda bamba. 

 
 SEMANA DA SAÚDE NA ESCOLA - Saúde e Higiene no Centro de Ensino Especial: Uma 

Conscientização Divertida! 

Justificativa: Diante da importância da escola na formação dos nossos alunos, é fundamental que 

a saúde seja abordada nesse ambiente. Ensinar aos alunos noções básicas de higiene, estimulá-los 

a trabalhar o corpo e a mente e fornecer conhecimento sobre as várias doenças que atingem os 

seres humanos é uma forma de melhorar a qualidade de vida de toda a população. De acordo com 

a Organização Mundial de Saúde, podemos definir saúde como uma situação de perfeito bem- 

estar físico, mental e social. 

Objetivo Geral: Abordar o tema saúde para melhorar a qualidade de vida dos alunos e da 

comunidade em geral, e conscientizar sobre a necessidade de uma vida saudável. 

Objetivos Específicos: Orientar os alunos para uma alimentação saudável; Estimular a prática de 

atividades físicas; Promover atividades que ajudem nas relações interpessoais; Ajudar os alunos a 

identificar situações de risco; Promover a conscientização sobre higiene bucal e escovação; 
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Estimular atitudes de promoção da saúde no combate à Dengue; Reforço positivo quanto aos 

cuidados básicos para a Prevenção do Covid. 

Atividades Propostas: Alimentação saudável: Fazer uma salada de frutas com aluno em sala; 

Trabalhar a Escovação com a música: A Turma do Seu Lobato - Rap da Escova; Brincadeiras 

diversas na quadra para estimular os movimentos e a prática de atividades físicas; Atividade: 

Detetives da Dengue (Essa atividade pode ser reproduzida na casa do aluno juntamente com 

família; A importância do uso de máscaras e álcool em gel para prevenção do Covid. 

Período: 11 a 15/04/22. 

 
 

 Casos Omissos – TEA 2022 - “Projeto En'Cantar” 

“A música expressa o que não pode ser dito em palavras, 

mas não pode permanecer em silêncio.” (Victor Hugo) 

Justificativa: Estudos apontam que a música em autistas trás eficácia na melhoria do 

comportamento social e comunicativo através do aumento da atenção compartilhada, da 

socialização, criatividade e imaginação entre outros aspectos. Nesse momento para contemplar à 

necessidade dos alunos que se encontram no Caso Omisso, faz-se necessário o desenvolvimento 

de um projeto que trabalhe simultaneamente as necessidades específicas desses alunos, visando o 

desenvolvimento de cada um de forma plena e uma melhoria na qualidade de vida para os mesmos. 

Objetivo Geral: Através da musicalização desenvolver habilidades sensoriais, comportamentais, 

afetivas, motoras e cognitivas em alunos que se encontram no Caso Omisso. 

Objetivos Específicos: Desenvolver a atenção e concentração; Melhorar a socialização com a 

integração entre os alunos; Estimular o relaxamento e a descontração; Desenvolver a expressão 

corporal; Trabalhar o equilíbrio e a coordenação motora fina e ampla; Melhorar a comunicação 

através de gestos, figuras, imagens e oralidade; Estimular a criatividade; Desenvolver a 

autonomia; Estimular a afetividade e a construção de vínculos; Reduzir comportamentos 

inadequados e impróprios; Estimular as percepções sensoriais. 

Atividades Propostas: Música de roda e danças circulares, que favorecem o espírito de grupo e 

a integração entre os alunos; Construção de objetos sonoros, para que os alunos tenham a 

experiência de construir instrumentos como chocalhos, tambores de lata e xilofones; Contação de 

histórias com música, que trabalham a imaginação e a criatividade; Análise de sons do dia a dia, 

que estimula a percepção dos pequenos para os ruídos à sua volta; Apreciação musical, para que 

os alunos entrem em contato com diferentes ritmos e gêneros musicais; Ensaios entre os alunos e 
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professores, para desenvolvimento da voz cantada e aumento da percepção auditiva; Entre 

outras... 

Desenvolvimento do Projeto: O Projeto EnCantar será desenvolvido pelos professores regentes 

das respectivas turmas; Dois dias na semana os alunos terão um atendimento diferenciado, com 

um professor especifico que tocará um instrumento musical, juntamente com os professores 

regentes farão esse momento de integração e socialização dos alunos; Nesses atendimentos 

poderão ser cantadas e tocadas músicas diversas, porém didáticas, visando sempre o 

desenvolvimento pedagógico dos alunos; O repertório das músicas será definido pelos professores 

envolvidos no projeto, variando desde cantigas de rodas clássicas, como paródias e histórias 

cantadas entre outros; O Projeto EnCantar será desenvolvido no decorrer do ano letivo; Avalições 

serão constantes assim como ajustes quanto a excussão e seu desenvolvimento. 

 
 PROJETO GÊMEAS – GABRIELE E LETÍCIA 

“Tu me dizes, eu esqueço; Tu me ensinas, eu lembro; 

Tu me envolves, eu aprendo.” (Benjamin Franklin) 

Justificativa: Depois de quase dois anos de aulas online, reuniões pelo Google Meet, aniversários 

pelo WhatsApp e uma vida totalmente remota, eis que estamos — em alguma proporção — 

 retomando o nosso contato físico com o mundo para fora das nossas casas. Voltar à rotina 

presencial em sua integralidade, pode gerar sentimentos mistos de alegria, nervosismo e 

preocupação. A família e as professoras relatam que as alunas em questão, durante o período de 

isolamento social, começaram a apresentar comportamentos conflituosos entre elas, com 

frequentes episódios de agressões físicas que antes não aconteciam. Diante dessa complexidade, 

e considerando o relato das famílias e das professoras, considerando ainda que a proposta 

pedagógica da escola é trabalhar o currículo funcional, nesse momento faz-se necessário que o 

trabalho pedagógico seja direcionado para esse comportamento conflitante das alunas, afim de 

que o relacionamento entre elas se torne mais harmonioso e amigável de maneira que o mesmo 

seja reproduzido no ambiente familiar, dando assim uma melhor qualidade de vida para elas e 

para os seus familiares. 

Objetivo Geral: Trabalhar o relacionamento interpessoal entre as gêmeas e melhorar o convívio 

familiar de modo que os episódios de agressões físicas sejam dissipados. 

Objetivos Específicos: Estimular uma relação fraterna entre as irmãs; Incentivar a colaboração; 

Resgatar o vínculo familiar; Trabalhar situações de conflitos; Trabalhar os valores: Respeito, 

afeto, empatia e igualdade; Promover a união entre elas; Suprimir atitudes e comportamentos que 

mailto:cee01.planaltina@edu.se.df.gov.br


57 
Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 

Correio eletrônico: cee01.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Setor Educacional lotes I - Telefone: 3901-4475 

 

 

resultem em desigualdade, competitividade e comparações entre elas; Trabalhar a compreensão 

que as alunas devem amar-se e cuidar uma do outra. 

Atividade Proposta: Construção da Árvore Genealógica; Trabalhar o Eu o Outro e o Nós; 

Atividades de Autorretrato; Atividade do Espelho; Trabalhar receitas diversas que ambas irão 

fazer juntas; Sessões de filmes infantis que abordem temas como solidariedade, companheirismo, 

coragem, responsabilidade, justiça, paciência e amor ao próximo; Leitura de fábulas e contação 

de histórias que estimulem a reflexão de valores e virtudes; Trabalhar a Caixa das Emoções; 

Desenvolver atividades extraclasse onde uma ajude a outra; Realizar um plantio ou cuidado de 

um jardim, as alunas devem desenvolver juntas; Confecção de brinquedos pedagógicos; Até o 

momento dessa avaliação, as alunas recebiam atendimento na piscina duas vezes por semana, 

porém, foi percebido que elas se acalmam com atividades no meio líquido, e após reunião com as 

professoras, foi definido que as alunas terão atendimento diário na piscina, no mesmo horário e 

com o  mesmo professor, para uma melhor interação. 

Importante: Todas as atividades devem ser realizadas e desenvolvidas com ambas as alunas, 

sempre uma irmã ajudando e auxiliando a outra. Reforçando o amor fraterno e o 

companheirismo entre elas, com demonstrações de carinho e afeto. 

Período de Realização do Projeto: Tempo indeterminado. O projeto será concluído quando os 

objetivos forem alcançados e as irmãs estarem convivendo de forma harmônica e fraterna. 

Avaliação: Avaliação será continua e formativa. O projeto será revisto continuamente, os ajustes 

serão feitos conforme o desenvolvimento das alunas. 

Serão realizados registro e relatórios bem como reuniões com a equipe pedagógica e com a família 

sempre que se fizer necessária para autoavaliação da realização do projeto. 

 

 

 Projeto: Saúde no Centro de Ensino Especial 

Justificativa: Os Centros de Ensino Especial atendem em sua totalidade alunos deficientes físicos 

e mentais, os quais necessitam para o seu pleno desenvolvimento e ampliação da sua autonomia e 

inserção na sociedade, um acompanhamento para além do pedagógico que é ofertado nos Centros, 

um atendimento com profissionais da saúde devido as suas especificidades, que vai desde uma 

intervenção medicamentosa até uma terapia comunitária. Esses alunos fazem uso de medicamentos 

controlados e na maioria dos casos ficam longo períodos, meses e até anos sem ter acesso a um 

profissional de saúde, e em consequência disso não é feito um tratamento eficaz e continuo, e isso 

atrapalha de forma contundente a sua melhora em seu quadro clinico e seu bem estar físico e social. 
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As famílias desses estudantes também são vulneráveis e necessitam de cuidados especiais, pois 

cuidar de um indivíduo com necessidade especial requer por parte destas conhecimento específicos, 

sobre o quadro de saúde desse ente querido. Muitas vezes as famílias são carentes e não dispõe de 

recursos financeiros para fazer todos encaminhamentos que os alunos necessitam, e com isso há um 

desgaste emocional e um reforço negativo no meio em que eles vivem agravando ainda mais esse 

quadro. 

Considerando o exposto e a complexidade desse público, surge a necessidade de implantação de 

uma equipe multiprofissional (Nasf) e uma equipe saúde da família, que irá atender exclusivamente 

essa demanda, dando assim acessibilidade ao atendimento que os alunos e suas famílias precisam. 

Considerando ainda os normativos legais que amparam a pessoa com deficiência (...), 

Objetivo Geral: Criação de uma Equipe Especializada para o atendimento prioritário das 

necessidades básicas de saúde dos familiares e estudantes que estão devidamente matriculados e 

frequentes nos Centros de Ensino Especial do Distrito Federal. 

Objetivos Específicos: Acompanhamento nutricional individual e coletivo aos estudantes, de 

acordo com as necessidades específica de suas comorbidades; Trabalhar o desenvolvimento 

psicológico dos familiares e estudantes de forma coletiva e individualizada; Tratamento com o uso 

complementar de medicações que auxiliam na melhora do quadro clinico do paciente; Tratamento 

fonoaudiólogo para o desenvolvimento da fala e deglutição; Terapia ocupacional coletiva e 

individual para desenvolver habilidades de autonomia pessoal e de interação social; Fisioterapia 

para desenvolver as habilidades físicas e a coordenação motora em atividades de rotina, reabilitação 

e manutenção e ampliação dos movimentos já adquiridos; Orientação quanto aos direitos e 

benefícios das pessoas com deficiência bem como dos familiares desses estudantes; Atendimento 

clinico individual e coletivo com a finalidade de tratamento e prevenção; Atendimento ambulatorial 

individual e coletivo de apoio às necessidades das famílias e estudantes; Acolhimento inicial das 

famílias bem como o apoio ao tratamento destas; Realizar visitas domiciliares e busca ativa fazendo 

a vinculação das famílias com a equipe de saúde; Tratamento odontológico e prevenção da saúde 

bucal; Auxilio ao tratamento dentário dando suporte ao dentista. 

Desenvolvimento: O primeiro passo a ser desenvolvido é a estrutura do espaço físico para a Equipe 

de Saúde. Essa estrutura poderia ser feita dentro do espaço escolar de acordo com o terreno 

disponível nos Centros de Ensino Especial, não havendo essa possibilidade, cria-se uma estrutura 

fora do espaço escolar, porém mais próxima possível da escola devido às limitações de locomoção 

dos alunos; Os profissionais seriam do quadro da Secretária de Saúde com lotação nas unidades 

escolares (Centro de Ensino Especial); Essa equipe faria parte da rede de apoio e referência, para 
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os alunos matriculados e frequentes dos Centro de Ensino Especial; A dinâmica dos atendimentos 

seria articulada de acordo com as demandas e necessidades apontadas pela equipe pedagógica da 

escola, reforçando assim o vínculo saúde e escola com o objetivo comum do pleno desenvolvimento 

dos estudantes assim como da sua família. 

 

 
 

DI e OFICINAS 

 PROJETO O EU, O OUTRO E O NÓS – AUTOCONHECIMENTO E ESTÍMULO 

À AUTOESTIMA 

Trabalho no espelho: Olhar-se no espelho; Apontar partes do corpo olhando no espelho; 

Descrever características do próprio corpo: cor do cabelo, dos olhos... 

✓ Apontar partes do próprio corpo; nomear partes; montar quebra-cabeça com o corpo humano; 

Comparar fotos de diferentes fases e apontar diferenças; Ouvir músicas que explorem partes 

do corpo, seguindo comandos da música, (Ex: cabeça, ombro, joelho e pé...); Trabalhar ritmo 

através de músicas; Atenção e concentração através de comandos simples e complexos: bata 

as mãos; bata os pés; bata as mãos e os pés; bata as mãos, os pés e balança a cabeça... Fazer 

mímicas; 

Expressão corporal através de brincadeiras: Morto/vivo; Amarelinha; Saltar com uma perna 

só, pular corda; Circuitos; Chute; Brincadeira da cadeira. 

Exploração do nome: Emparelhar letras do nome; Apontar letras do nome no meio de outras 

letras ou no alfabeto; Reproduzir o nome observando a ficha; Identificar o nome entre os nomes 

dos colegas; Associar quantidades a partir das letras do próprio nome; Associar letras por cores; 

Associar figuras de coisas que comecem a letra do seu nome. 

Fases da vida: infância, adolescência e fase adulta (o que fiz em cada uma delas?). Onde morei? 

Com quem? O que gostava de fazer? 

Documentos pessoais: Certidão de nascimento, CPF, Carteira de Trabalho, Habilitação 

Nacional, Cartão do Sus. 

Informações contidas na certidão. Por que temos uma certidão de nascimento? Onde usamos a 

certidão de nascimento? 

Higiene pessoal e saúde: (escovação, banho...) 

Exploração acadêmica a partir esse campo: 

Fazer pareamento pela função do objeto (ex. escova com creme dental; shampoo com 

condicionador...) 

Função dos objetos (Colocar vários objetos numa caixa e pedir: pegue o objeto que sirva para ...) 

Trabalho com rótulos dos produtos: identificar letras, contar letras, reconhecer letras, fazer 

associação de quantidades... 
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Trabalho com alguma receita de produto de limpeza ou de beleza... 

 

 
 PROJETO ALEX - PROJETO IDENTIDADE 

Introdução: Cada pessoa tem seu jeito próprio de compreender o mundo, estabelecer relações, 

agir e construir valores. A formação do ser se constrói diariamente e nos diversos âmbitos de 

vivência e convivência. Por fazer parte de um contexto social, há parâmetros estabelecidos 

socialmente para que o espaço de cada pessoa seja respeitado. E é nesse processo que o ser vai 

construindo sua identidade, autonomia e estabelecendo sua forma de agir socialmente. 

Apresentação: O aluno, a quem se direciona o projeto, demonstra necessidade de orientação e 

apoio para a organização dos saberes adquiridos; construção de nova percepção sobre condutas 

sociais que ora apresenta e reflexão sobre ideologias que defende. Nesse sentido, o presente 

projeto visa estabelecer metodologias de apoio, ressignificando o processo de socialização, 

construção de vínculos, noções de valores como respeito, empatia e afetividade com os seus pares 

tornando o processo ensino/aprendizagem significativo. Para isso, o profissional de cada área do 

saber deverá identificar o conhecimento prévio e percepções que o aluno tem sobre si mesmo, 

sobre o mundo e sobre as pessoas o rodeiam. 

Justificativa: Diante do histórico do aluno registrado em processo SEI e no livro de ocorrências 

da unidade escolar, e ainda, da sua conduta diária no ambiente escolar, percebe-se a necessidade 

de intervenções pedagógicas mais efetivas e mais direcionadas para que as habilidades funcionais 

já adquiridas sejam a base na ampliação e aquisição de habilidades socioemocionais e 

comportamentais. Ressalta-se que o aluno demonstra interesse em ser inserido no ensino regular. 

Público-alvo: Alex Oliveira da Silva 

Objetivos Gerais: Possibilitar que o aluno ressignifique a sua identidade e autonomia de forma 

plena e integral, entendendo os princípios de convivência e adquirindo dessa forma, o sentimento 

de pertencimento e inserção na sociedade; Reproduzir, através de situações lúdicas e pedagógicas, 

recortes de sua vida cotidiana para que adquira comportamento respeitoso com seus pares e 

construa sua identidade dentro da ética, fraternidade, urbanidade e convivência harmônica na 

comunidade escolar. 

Objetivos Específicos: Oportunizar a mudança de comportamento; a socialização e as relações 

interpessoais, pautadas no respeito; Valorizar o conhecimento prévio do aluno; Incentivar a 

participação em atividades discentes; Enriquecer seu vocabulário e controlar o uso de termos 

impróprios; Obedecer às regras estabelecidas no âmbito escolar; Praticar ações de acordo com as 

instruções; Executar, com responsabilidade as demandas do projeto; Trabalhar a impulsividade e 
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autocontrole; Estimular a autoestima para a visão positiva da autoimagem e sentimento de 

pertencimento; Desenvolver o senso de responsabilidade e construção de autonomia; Ampliar o 

processo de alfabetização, leitura e escrita; Motivar a organização das ideias e discurso através do 

conto e reconto de histórias e fatos; Despertar a conscientização sobre os malefícios do uso do 

cigarro e outras drogas lícitas e ilícitas; Propiciar momentos práticos de comunicação e interação 

motivando a boa conduta e vocabulário adequado. 

Ações Interventivas gerais: Nomeação do aluno ao cargo de “APOIO ESCOLAR”, com uso de 

crachá. Ampliação dos atendimentos para que as ações sejam diversificadas e as responsabilidades 

por elas e pelos resultados compartilhadas entre professores de cada área de atendimento; 

Implementação da rádio comunicação; Estabelecimento da função de comunicador social: 

divulgação de eventos e outros... 

Atendimentos Envolvidos e ações específicas por áreas: 

 Informática: ampliação do tempo no atendimento e trabalho com a atividade 

(CÓDIGO Q – BÁSICO); orientações básicas para possível inserção no mercado de 

trabalho (documentos, direito da pessoa com deficiência de acesso ao trabalho, cargos, 

currículo; etiqueta, conduta...); auxílio na manutenção dos computadores; uso da 

internet como ferramenta de busca de informações importantes. 

 Educação Ambiental: divulgação e vendas de hortaliças, mudas para plantio e outros; 

produção de adubo orgânico; assessoria ao professor em atividades previamente 

planejadas com o aluno; 

 Artes Cênicas: Participação ativa nas apresentações e ensaios, inclusive como auxiliar 

da professora na condução das atividades; explorar a expressão corporal como elemento 

de comunicação; informações, orientações e estudos através de fontes variadas sobre o 

uso das drogas lícitas e ilícitas e suas consequências; conto e reconto de histórias; 

comemorar datas importantes dando sugestões e opinando sobre as estratégias definidas 

pela professora. 

 Educação física: Apoio na piscina em relação à entrada e retirada dos alunos na 

piscina, fazer o controle de chegada dos alunos no banheiro para a troca; auxílio na 

manutenção dos espaços da educação física (conferência das boias, bolas, espaguetes, 

redes, qualidade de água da piscina e outros...); suporte para o professor na entrega de 

materiais para uso da piscina; Dar suporte ao professor ou educador social na condução 

de alunos até a sala de sala. 

 Atividades: ampliação do processo de alfabetização através do método microlearning, 

atividades lúdicas e contextualizadas. 

 

 
 

Avaliação: “Dentro do currículo, em especial, avalia-se ainda o próprio contexto da aula 

(estratégias didáticas e metodológicas, relações interpessoais, organização, atuação docente). Essa 
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dimensão avaliativa assegura que todos os elementos constitutivos do processo para aprendizagem 

sejam assegurados, bem como a responsabilidade pela aprendizagem e pelo desenvolvimento do 

estudante sejam socializados entre todos os atores do processo inclusivo...” (Currículo em 

Movimento da Educação Básica). De acordo com as orientações fundamentadas nos documentos 

oficiais para a Educação Especial e firmadas na nossa prática pedagógica cotidiana, a avaliação 

deve ser, inicialmente, diagnóstica para a adequação do trabalho e parâmetro para avaliar 

resultados. E formativa, compreendendo o processo de aprendizagem como contínuo e sequencial. 

Para isso, serão adotados: Observação constante, Anotações diárias, Reavaliação das estratégias 

e adoção de alterações necessárias, Reuniões periódicas com todos os envolvidos no projeto para 

a avaliação geral. 

Colaboradores: Vice-diretor: Enilson; Supervisora Pedagógica: Mackinlene Ramalho; 

Orientadora Educacional: Andreia Geisa; Equipe de coordenação: Maria Alice Vieira; Valéria 

Nascimento; Antônio Ribeiro Lima; Ana Paula; Jorge Elache e Simone. 

Professores/Matrícula: Gleice Kely Gomes da Silva 6985713-X; Pedro Henrique Pereira da Silva 

/ 6986408-X; Renan Roberth Soares 6987700-9; Aline Maria Gonçalves de Brito 69858411 e 

Paulo Bertoldo 6997601-5. 

 

 

 

 
DMU 

 
 

 Atividades com Texturas e Animais 

Colorir figuras de animais com tinta guache e cola com glitter; 

Colagem com algodão, canudos cereais e lãs; 

Explorar as diferentes texturas, cores, animais iguais e diferentes; 

Explorar texturas de brinquedos de plástico, pelúcia e tecidos. Com os alunos da 3ª etapa, 

trabalhar a partir das atividades com texturas, animais nacionais e da África, mamíferos e aves, 

aquáticos e terrestres; trabalhar a linguagem e a percepção auditiva com as onomatopeias; 

Trabalhar com os Ambientes dos animais. 

 
 Percepção Tátil - Tapete Sensorial 

Atividades de Mesa Atividades de Solo 

Montar e explorar diária e sensorialmente cada parte do Tapete e ao Final fazer o Circuito no Solo. 
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Atividades de Mesa 

 

 

 

 

 
Atividades de Solo: 
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Sugestões: 

Montar e explorar 

diária e 

sensorialmente 

cada parte do 

Tapete e ao Final 

fazer o Circuito no 

Solo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Arraiá 

Objetivo Geral: 

       Valorizar a Cultura das Festas Juninas. 

Objetivos Específicos: 

       Reconhecer os Símbolos e Costumes Juninos; 

       Conhecer e Degustar Pratos Juninos; 

       Apreciar Músicas Juninas; 

       Participar de Oficinas de Bandeirinhas e Balões Juninos; 

       Ensaiar e Apresentar a Quadrilha Junina. 

Culminância: 

       Festa Julina dia 01/07/22. 
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 DOCUMENTO ORIENTADOR DAS FUNÇÕES DO PROFESSOR NO ATENDIMENTO DE 

INFORMÁTICA COMPLEMENTAR. 

A escola deve oportunizara o acesso as múltiplas linguagens, constituindo um lugar de 

ampliação e possibilidades de representar o mundo. Nesse sentido, o Atendimento de informática 

Complementar representa uma oportunidade para que alunos entrem em contato com os aparatos 

tecnológicos da sociedade digital e possa desenvolver uma aprendizagem significativa e 

habilidades de uso dos equipamentos. 

O docente que atua nesse espaço deve mediar esse processo para que os educandos possam 

interagir com os computadores e demais equipamentos de forma segura, integrando-os as suas 

práticas pedagógicas dentro das propostas do Projeto Político Pedagógico e o Currículo funcional 

vigentes. A equipe gestora deve zelar pelo ambiente tal como promover quando necessário 

atualizações, manutenções dos equipamentos e periféricos. 

Visando orientar as ações do Professor Orientador dentro do Atendimento de informática 

complementar a equipe pedagógica concluiu que as principais funções desse profissional são: 

➢ Contribuir para um ambiente de aprendizagem morto a partir das relações de parceria e 

cooperação com os alunos e entre os alunos professores e demais profissionais da escola. 

➢ Manusear vários aparatos tecnológicos com a supervisão do professor bem como pela 

orientação enquanto o seu uso no cotidiano da escola e no domicílio do aluno. 

➢ Propor atividades e projetos junto aos profissionais da educação e alunos procurando 

romper as barreiras e dificuldades existentes em relação ao uso de novas tecnologias 

educacionais. 

➢ Participar de reuniões de planejamento com a equipe de pedagogos, orientadores, 

professores e toda a equipe de apoio pedagógico propondo extensão de tecnologias da 

informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento 

de atividades, pesquisas, formação de atividades e afins. 

➢ Fornecer informações sobre o uso dos softwares aplicativos instalados ou mesmo 

conceitos requeridos pelos professores regentes para desenvolvimento de suas atividades 

pedagógicas quando solicitado. 

➢ Propor cronograma de planejamento e agendamento das aulas no laboratório de 

informática em colaboração com a equipe de coordenação e supervisão pedagógica nos 

horários dos atendimentos do Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina DF. 

➢ Colaborar, em parceria com demais profissionais com o uso das tecnologias nos diferentes 

espaços pedagógicos da escola incentivando a autonomia de todos. 

➢ Orientar o acesso à internet de forma crítica, responsável e educativa de forma que todos 

os alunos têm uma possibilidade acessar sítios de pesquisas. 

➢ Utilizar novos meios de incorporar projetos propostos pela escola com projeto do 

atendimento complementar de informática. 
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OBJETIVOS 

• Proporcionar aos alunos, o embasamento prático e teórico sobre os conceitos gerais 

Hardware e Software, periféricos de entrada e saída que compõem a sala de informática. 

• Desenvolver o conteúdo dentro do currículo funcional no campo tecnológico, juntamente 

com a prática pedagógica, utilizando e visualizando o sistema Windows, jogos educativos 

no store e os demais programas que o acoplam, como: editor Word e planilha Excel etc., 

de forma que o (a) aluno(a) obtenha o conhecimento dentro das possibilidades de cada um. 

• É importante dizer que o meio tecnológico hoje, exerce um papel essencial na educação e 

sociedade, isso consiste em adquirir novos conhecimentos oportunizando ao educando da 

área especial um crescimento mais amplo na área de informática, para um futuro uso no 

decorrer da vida e no cotidiano. 

• Integrar o projeto Laboratório de Informática ao Projeto Político Pedagógico da escola. 

 
FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. 

 

Visando manter o laboratório de informática em bom funcionamento e atender as ações 

desenvolvidas na escola a equipe pedagógica do Centro de Ensino Especial de Planaltina faz as 

seguintes orientações. 

 

1. As(os) professores (es) regentes: 

 

• É de extrema importância agendar antecipadamente as aulas, atividades, projetos ou outros 

eventos juntamente com o professor da sala de informática. 

• Em relação ao uso do laboratório de informática fora do atendimento o professor regente 

se responsabiliza pelo bom uso dos equipamentos sobre a responsabilidade de reparo caso 

haja algum tipo de dano. 

• O uso da internet deve ser de forma consciente, responsável e educativa enquanto o 

professor regente estiver com seu aluno, não tendo como o professor da sala de informática 

ficar ao seu dispor enquanto dúvidas ou tipos de acesso. 

• É extremamente proibido retirar sem a devida autorização do professor de informática, 

coordenação, supervisão pedagógica e gestão aparatos tecnológicos da sala. 

 
 

FUNÇÕES DO PROFESSOR DA SALA DE INFORMÁTICA 

 

No intuito de orientar as ações dos professores que atuam no laboratório de informática do Centro 

de Ensino Especial 01 de Planaltina, elencamos as funções desse profissional: 

 

❖ Criar um ambiente de cordialidade e aprendizagem mútua a partir das relações de parceria 

e cooperação com os alunos e entre os alunos e os professores. 

❖ Ter iniciativa para propor atividades e projetos junto às metodologias pedagógicas 

procurando romper as barreiras e dificuldades ou resistências em relação ao uso de novas 

tecnologias educacionais. 
❖ Utilizar sites, plataformas, programas, cooperativos ou atividades extracurriculares, 

utilizando temas e datas comemorativas e o próprio projeto político pedagógico da escola. 

❖ Elaborar o cronograma de atendimentos ou agendamento de aulas no horário dos 

atendimentos das modalidades e fazer o uso das informações dos alunos para se criar 
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planejamentos individualizados para todas as modalidades que pertencem ao Centro de 

Ensino Especial 01 Planaltina. 

❖ Assessorar enquanto área tecnológica o uso das tecnologias da informação e comunicação 

nos outros espaços pedagógicos da escola tais como salas de aula, sala dos professores 

entre outros espaços. 

❖ Orientar a pesquisa na internet, certificando-se em relação acesso a sites educativos, dentro 

da proposta pedagógica da escola e do projeto da sala de informática. 

❖ Criar um ambiente motivacional de socialização e comunicação com a utilização de 

ferramentas como celulares, data show, notebooks, tablets, lousas tecnológicas entre 

outros aparatos. 

❖ Propor projetos e oficinas pedagógicas realizadas no laboratório de informática para se 

desenvolver momentos com os alunos e professores regentes inserindo novas tecnologias, 

como essas podem ser utilizadas no dia a dia dos alunos. 

❖ O professor de informática educativa é um professor da escola e, portanto, tem autoridade 

para decidir sobre as ações desenvolvidas no laboratório, inclusive, controlando a 

disciplina dos alunos nesse ambiente. 

❖ Como forma de registro da evolução funcional dos alunos no laboratório de informática, 

haverá a impressão de atividades realizadas durante o percurso e também o arquivamento 

em nuvens quando necessário. 

 

NORMAS DE USO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

➢ O professor regente deve agendar antecipadamente aulas, atividades ou projetos 

juntamente com o professor da sala de informática, coordenação, supervisão ou então com 

a gestão. 

➢ O laboratório de informática é uma sala de aula, portanto, os alunos devem estar sempre 

acompanhados do professor de informática tal como do professor regente se estiver 

utilizando algum equipamento. 

➢ O professor não deve se ausentar do laboratório durante as aulas, deixando os alunos 

sozinhos. 

➢ Não retirar sem aviso prévio qualquer maquinário ou acessórios que fazem parte do 

laboratório de informática. 

 

AÇÕES NÃO PERMITIDAS AO PROFESSOR MEDIADOR. 

 

➢ Fazer downloads e instalação de qualquer tipo de arquivo não relacionado às atividades 

propostas por esse projeto. 

➢ Alterar as configurações de hardware ou de software dos equipamentos sem a prévia 

informação a coordenação, supervisão ou então gestão pedagógica. 

➢ Desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios do laboratório, assim como remover 

equipamentos do local a ele destinados (mesmo dentro do recinto) sem a prévia informação 

a equipe pedagógica. 

 

AÇÕES NÃO PERMITIDAS AOS ALUNOS E PROFESSORES REGENTES. 

 

➢ Imprimir arquivo sem autorização dos professores. 

➢ Acessar conteúdos impróprios ou outros sites não relacionados às atividades escolares. 

➢ Usar os equipamentos de forma inadequada ou que traga risco para o aluno. 

➢ Comer, beber, ou entrar com algum tipo de alimento no laboratório. 
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➢ Jogar lixo no chão ou deixar em cima das mesas. 

 

Observação: equipamentos que apresentam problemas de manutenção, o professor mediador 

deverá anotar o número do patrimônio e informar a chefia imediata ou mediata para que sejam 

feitas as manutenções necessárias. Quando o equipamento se enquadra como aparato de doação 

deve-se acionar a chefia imediata. 

 

ESTRATÉGIAS. 

 

Fichas de informação básica: podem ser utilizadas em todas as turmas dependendo do aplicativo 

que vai ser trabalhado. Geralmente, antes de iniciar um determinado projeto ou atividade, os 

alunos devem ter conhecimento do que irão fazer, como irão utilizar o computador ou outro 

equipamento de forma simples e objetiva. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

Palavras de tecnologia. 

Conteúdo: as partes do computador. 

 

1. Distribua as fichas de palavras ou imagens das partes que fazem parte do computador. 

Logo depois faça a seguinte pergunta: quem está com a palavra ou figura que se refere a 

essa parte do computador? 

2. Separe as palavras mouse, teclado, CPU gabinete, monitor entre outros aparatos que se 

encontram dentro da sala de informática e fale sobre a importância de cada um e para quê 

que servem. 

3.  acesse jogos ou o blog planejando infoeducativa, e, na aba jogos, acesse o jogo as partes 

do computador. 

4. Deixe as palavras ou imagens sempre visíveis. Você pode deixá-las em um espaço como 

no quadro ou no armário do laboratório. 

5. Faça a mesma dinâmica com outros conteúdos: internet, tecnologias, editores de texto e 

imagem, regras do laboratório, teclas do teclado e suas funcionalidades e mídias auxiliares. 

 

FUNCIONAMENTO DO PROJETO 

 

Todo o funcionamento deste atendimento constará no projeto político pedagógico atual do 
Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina DF que está passando pelas atualizações e 
modificações necessárias 

 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do atendimento complementar são os alunos matriculados na rede de ensino da 

SEEDF e os Alunos do Centro de ensino especial 01 de Planaltina. 

 

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR 

De acordo com a estratégia de matrícula do corrente ano e o atual projeto político 

pedagógico do Centro de ensino especial. 

 

FORMAS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS: 

Serão atendidos um aluno por computador conforme a quantidade de equipamento 

disponíveis. 
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XV - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 
 Avaliação Coletiva 

O processo avaliativo na dimensão da Educação Especial deve ser considerado no âmbito 

da avaliação da instituição educativa e situar-se para além da eficácia organizativa e funcional. 

Precede a avaliação para a aprendizagem, o momento de avaliar o contexto escolar, incluindo o 

projeto político pedagógico da escola, condições materiais de funcionamento da instituição, 

atuação dos profissionais, estratégias de gestão, sistema de avaliação de rendimento e currículo 

desenvolvido. Dentro do currículo, em especial, avalia-se ainda o próprio contexto da aula 

(estratégias didáticas e metodológicas, relações interpessoais, organização, atuação docente). Essa 

dimensão avaliativa assegura que todos os elementos constitutivos do processo para aprendizagem 

sejam assegurados, bem como a responsabilidade pela aprendizagem e pelo desenvolvimento do 

estudante sejam socializados entre todos os atores do processo inclusivo. A escola, de forma 

ampla, será avaliada semestralmente por meio de avaliação institucional, envolvendo a 

comunidade escolar e, quanto aos aspectos pedagógicos, o desenvolvimento curricular será 

avaliado por meio de relatórios e Portage com acompanhamento diário e apresentado 

semestralmente em Conselho de Classe. Em seus diversos aspectos políticos, teóricos e 

pedagógicos, e na própria filosofia de inclusão praticada, evitando o conhecido fenômeno da culpa 

atribuída ao estudante que aprende de modo distinto, e evitar também a sua responsabilização pelo 

fracasso no desenvolvimento. 

 
 Periocidade 

Avaliar é um processo contínuo, permanente, flexível e global que envolve observação de 

estudantes em todos os espaços da instituição educacional, registro e análise dessas observações. 

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

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

encontrados os melhores resultados, identificadas as necessidades e tomadas as decisões. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 96) recomenda em seu art. 24, parágrafo 

V, que sejam observados os seguintes critérios: “avaliação contínua e cumulativa do 

desenvolvimento do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. Vygotsky (1997), em seus 

estudos sobre defectologia, propõe a superação da leitura negativa do sujeito que apresenta uma 

deficiência. Não se pode olhar somente o que falta. Enfatiza que se dê atenção àquilo que o sujeito 
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faz e consegue dentro de suas habilidades, que se busque compreender como são construídas as 

situações de fracasso e destaca a importância de se estudar o sujeito como um conjunto de relações 

e processos. Desta forma as avaliações de estudantes com necessidades educacionais especiais se 

apoiam critérios não alcançados pelos mesmos, sendo necessário entender como o indivíduo 

domina essa deficiência. 

 

 Procedimentos e Instrumentos 

O processo avaliativo constitui um dos aspectos mais relevantes para que sejam realizadas 

adequações curriculares, devendo focalizar, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Aspectos do desenvolvimento (biológico, intelectual, motor, emocional, social comunicação e 

linguagem); O nível de competência curricular (capacidade do aluno em relação aos conteúdos 

curriculares anteriores e a serem desenvolvidos); O estilo de aprendizagem (motivação, 

capacidade de atenção, interesses acadêmicos, estratégias próprias de aprendizagem, tipos 

preferenciais de agrupamentos que facilitam a aprendizagem e condições físico-ambientais 

favoráveis para aprender) (BRASIL, 1998, p. 57). A avaliação que leva em conta as diversidades, 

da mesma forma que o currículo, precisa sofrer adaptações. Trata-se de desenvolver uma 

perspectiva crítica quanto à avaliação, uma vez que o estudante com necessidades educacionais 

especiais é um indivíduo que se desenvolve de forma qualitativamente diferente. Portanto, a 

consideração do estilo pessoal e de competências de cada estudante certamente propiciará a 

utilização de formas mais criativas de avaliar o rendimento escolar, ampliando para avaliações de 

atividades realizadas em grupos ou mediadas pelo professor. Ou seja, na avaliação de estudantes 

com necessidades educacionais especiais, deve ser garantido o processo de avaliação contínuo e 

formativo, com subsídios de uma variedade de metodologias, situações e instrumentais de 

avaliação. A avaliação para a aprendizagem não deve ser, em nenhuma hipótese, um ato solitário 

do professor. Dela deverá participar o maior número de pessoas que interagem com o estudante 

no interior da escola e fora dela. Ou seja, o processo avaliativo perpassa o contexto da sala de 

aula, organização e metodologia utilizadas pelo professor, projeto político pedagógico e atuação 

de serviços de apoio. Engloba a participação efetiva da família, dando ênfase a suas expectativas 

e atitudes em relação ao estudante. Torna-se necessário que aconteça uma leitura positiva do 

educador em relação às possibilidades apresentadas pelo estudante. É um olhar com sensibilidade, 

sem juízo de valores, preconceitos e pensamentos cristalizados, para que a avaliação não seja 

prejudicada. Deve-se destacar, sobretudo, o papel que as interações sociais representam dentro do 
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processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência e TEA, pois é por meio dessa 

relação com seus pares, que se efetivam novos conhecimentos. 

 
 Registros 

Quando o registro escrito se constituir uma dificuldade para o estudante, adaptações são 

necessárias e utilizadas com os estudantes com deficiência e transtorno funcional do 

desenvolvimento. No processo de avaliação: avaliação oral, avaliação escrita com enunciados 

curtos e objetivos, evitando-se uso de sinônimos e pistas visuais. Avaliação que contemple 

questões com alternativas para serem marcadas, utilizando palavras: “certo” ou “errado”, “sim” 

ou “não”. Utilização de questões para completar lacunas com uso de palavras-chave; utilização 

de gravuras que possam ser adicionadas como respostas a alternativas propostas; aumento do 

tempo previsto para execução da atividade ou ainda divisão de atividades em partes com vistas a 

um melhor aproveitamento; atividades a serem executadas com consulta de material de apoio; 

utilização de atividades mais curtas que possam ser entregues dentro do período da aula; utilização 

de Portfólio que propiciará ao professor uma visão do conhecimento que foi adquirido pelo 

estudante, com resultados obtidos e instrumentos para que sejam realizados planejamentos 

necessários, permitindo um olhar sobre as habilidades que estão sendo desenvolvidas. 
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A - Plano de Ação para o Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 
Dinamizar um currículo 
que possa resgatar a 
visão de totalidade dos 
sujeitos; estabelecendo 
princípios curriculares 
que possibilitem a 
participação  e 

coresponsabilização 
dos  sujeitos, 

priorizando uma ação 
pedagógica voltada à 

construção de cidadãos 
plenos; garantindo o 
acesso ao 
conhecimento. 

 
A proposta é uma 

escola de 

qualidade, 

democrática, 

participativa   e 

comunitária, como 

espaço cultural de 

socialização   e 

desenvolvimento 

da pessoa com 

deficiência 

preparando-a para o 

exercício  da 

cidadania de forma 

plena. 

 
1 – Estabelecer períodos para observar o 

“conhecimento prévio do aluno” (duas semanas, 

após início do ano letivo). Período de sondagem, 

realizados  por  professores  regentes, 

coordenadores e serviços especializados. 2 – 

Reunião por área: aproximar das atividades 

curriculares professores, equipe pedagógica, 

construindo propostas interdisciplinares em 

diferentes níveis; (agendar no calendário 

momentos para planejar, refletir, analisar e 

avaliar). 

3 – Organizar projetos pedagógicos que 

envolvam todos os segmentos da escola, com a 

participação da comunidade (planejamento por 

projetos e atividades de ensino). 

4 – Reunião geral, para planejar as 

questões pedagógicas e administrativas. 

5 – Assistentes de Educação exercer 

função conforme ficha profissiográfica. 

 
A avaliação de 

desenvolvimento 

será demonstrada por 

relatórios  e 

Inventário Portage 

Operacionalizado – 

IPO, com 

perspectivas de 

avaliar as cinco áreas 

de 

desenvolvimento: 

motricidade, 

cognição, 

linguagem, 

socialização e 

autonomia da Pessoa 

com 

Deficiência. 

 
Conselho 

Escolar 

 
Ao final de 

cada semestre 

letivo 



 

 

B - Quadro para Síntese dos Projetos Individuais, em Grupos e ou Interdisciplinares Desenvolvidos na Escola 
 

 

 
PROJETO 

 
OBJETIVOS 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 

 

 
ATENDIMENTO 

COMPLEMENTAR 
Basquetebol em 

Cadeira de Rodas 

Desenvolver a educação física 

inclusiva e atendimento desportivo 
paralímpico complementar, de caráter 
educativo, visando estimular o 
potencial latente da pessoa com 
deficiência, dando oportunidade e as 
condições necessárias para que essas 

pessoas desenvolvam suas 
potencialidades de forma a 
proporcionar-lhes melhor estilo de 
vida e inserção social. 

O professor, ao desenvolver 

suas atividades deve 

considerar os limites, 

possibilidades, características, 
enfermidades e 

funcionalidade corporal da 

pessoa com 

comprometimento, instituindo 

em suas ações pedagógicas 

diversificadas, de forma que 

promova a sua inclusão social. 

Enilson Antônio da 

Silva - Diretor/Técnico 

Tomaz Borba – coord. 

Marcos 

Relatórios e Portage 

Pedagogia da Água Melhorar a qualidade de vida Estimulação sensória motora 

na água 

Professor de Educação 

Física 

Relatório e Portage 

Projeto Música Melhorar a comunicação e 

expressão 

Utilizar a música como forma 
de comunicação e 

interação 

Professor de Música ou 

Professor com 

habilidade. 

Relatório e portage 



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica 

Diretoria de Serviços, Programas e Projetos Transversais 

Gerência de Orientação Educacional 

 
 

 

Relatório da Orientação Educacional – 1º semestre /2022 
 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 

Orientador(a) Educacional: Andréia Geisa Oliveira Pereira Matrícula: 2430886 

Quantidade de Turmas: 131 Quantidade de Estudantes: 569 

Etapas de Escolarização Atendidas: Modalidade: Ensino Especial – DI – TEA – DMU – Oficinas Pedagógicas – Educação Precoce – Educação 

Física – Informática - 

 
 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

RESULTADOS OBSERVADOS EM RELAÇÃO ÀS METAS E OBJETIVOS 
DA AÇÃO REALIZADA (Marcar X na avaliação realizada. Acrescentar observação se for o 

caso. Ter as metas definidas no Plano de Ação como referência) 

 
 

EIXO DE AÇÃO 
 

 

 
Alcançado 

 

 
Em Processo 

(não atingiu os objetivos) 

Não alcançado 
(avaliação contínua) 

Não observado 
(resultados não observáveis ou 

não houve observação) 

Acolhimento dos Estudantes e Professores  
X 

  Estudantes e 

Professores 

Apresentação do trabalho do SOE X   Coordenação, 

direção, supervisão 

pedagógica, SEAA e 
professores 

Atendimento individualizado para suporte as 

famílias e para os alunos que apresentaram 

comorbidades, dificuldades socio econômicas, e 

infrequência. 

  

X 

 Alunos e famílias 

Busca ativa de alunos que tomaram vacina 

COVID 19 

 X  Alunos e famílias 



 

 

 

Projeto Gêmeas - Trabalhar o relacionamento 
interpessoal entre duas alunas TEA gêmeas e 
melhorar o convívio familiar de modo que os 
episódios de agressões físicas sejam 
dissipados. 

   Coordenação 

Pedagógica, alunas, 

pais, professores 

Mutirão de Emissão de Carteira de Identificação 

de Autista e Pessoa com Deficiência, Orientação 

ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) e 

Passe Livre 

 

X 

  Comunidade Escolar 

Estudos de Caso com alunos da Educação 

Precoce que terão terminalidade específica para 

Educação Regular 

  

X 

 Coordenação 

Pedagógica, SEAA, 

professores, alunos 

Projeto Encantar – Através da musicalização 

desenvolver habilidades sensoriais, 

comportamentais, afetivas, motoras e cognitivas 

para alunos que se encontram no Caso Omisso. 

  

X 

 Coordenação 

Pedagógica, 

professores, alunos 

Projeto Identidade – Tem por objetivo trabalhar 

a autoestima, sentimento de pertencimento do 

aluno Alex (30 anos) por apresentar 

comportamento agressivo com demais pares. 

  

X 

 Coordenação 

Pedagógica, 

professores, alunos 

Participação de eventos na unidade escolar, 

coordenações pedagógicas e Conselho de 

Classe. 

 

X 

   

 

 

 

Considerações e Conclusões: (espaço livre para registro reflexivo) 

 
 

 

 

 

 

Considerando que nossos alunos são pessoa com deficiência e autismo, observamos que a grande maioria apresenta comorbidades ou estão tomando as 
várias etapas da vacina contra o COVID 19, outros apresentam restrição temporária médica para frequentar à escola, retornamos ao formato 
presencial de forma flexível respeitando cada peculiaridade. O trabalho do acolhimento é contínuo e constante. O trabalho da Orientação 
Educacional dentro desse contexto atua de acordo com cada necessidade apresentada pelo professor, pela família que procura a escola, pela equipe 
SEAA e pela coordenação pedagógica nas coletivas. Dentre as demandas a maior em questão são de natureza comportamental e socioeconômica. 
Para tais foram realizadas ações pontuais e coletivas. 



 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 

 

Plano de Ação 

 

UE: Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina                                                                                                                Telefone: (61) 996185888 

Diretor(a): Andréa Carla                         Vice-diretor(a): Enilson 

Quantitativo de estudantes: 569  Nº de turmas: 131     Etapas/modalidades: DI/TEA/DMU/Educação Física/Educação Precoce 

Orientação Educacional: Andréia Geisa Oliveira Pereira  
 

 

 

Eixo: Observação em sala de aula 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

Acolhimento dos 

Estudantes e 

Professores 
Identificar as famílias e alunos que 

necessitam de orientação educacional no 

âmbito social e familiar  

Convocar as famílias 

para atendimento 

individual  

Primeiro 

bimestre  

Direção  

Professores  

SEAA 

 

A demanda foi identificada com 

sucesso. Muitas famílias foram 

orientadas quanto a direitos a 

benefícios, carteirinhas, passe livre, 

encaminhamentos para médicos e 

terapias  

 

 

Eixo: Coordenação Coletiva/ Formação continuada de professores 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Apresentação do trabalho do SOE Apresentar o plano de ação para os 

professores e direção com cronogramas  

16 de fevereiro (quarta – feira) − Retorno por meio 

do diálogo com os 

envolvidos.   

 Formação aos professores por meio de 

Palestras, Oficinas, seminários etc.  

-Proporcionar momentos de estudo de forma 

coletiva.  

− Promover a aprendizagem de 

metodologias de ensino que visam o sucesso 

escolar dentro do currículo funcional  

- Como planejar dentro do currículo 

funcional – Convidada: Marcia 

Gomes 

- Palestra sobre TEA: Simone Vieira  

−  Diálogo com os 

professores e gestão, 

Google Meet; 

 



 

 

Eixo: Conselho de Classe   

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Coordenações Coletivas  

Conselhos de Classe  

Educação Precoce  

− Acompanhar 

e participar da 

Coordenação 

coletiva. Colaborar 

nas decisões.  

− Contribuir na 

construção dos 

projetos da UE em 

parceria com o 

grupo.   

 

- Proporcionar momentos 

de avaliação, diálogo, 

escuta ativa  

Todo o semestre  
- Direção, Coordenação Pedagógica, 

Professores, SEAA 

- Encaminhamento 

de acordo com 

cada necessidade 

dialogada em 

Conselhos 

 

Eixo: Projetos e ações institucionais e ações em rede  

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Mutirão de Emissão de 

Carteira de Identificação de 

Autista e Pessoa com 

Deficiência, Orientação ao 

BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) e Passe Livre  

Orientar às 

famílias que tem 

pessoa com 

deficiência e 

autismo do CEE 

e demais escolas 

quanto ao direito 

a carteira de 

identificação, 

passe livre 

especial e BPC 

Convidar a SEPD 

(Secretaria da Pessoa com 

Deficiência) para fazer 

um mutirão no CEE afim 

de emitir e orientar às 

famílias 

Mês de Maio  
Direção, servidores da SEPD, orientação 

educacional 

- Orientação ao 

máximo de 

famílias 

possíveis quanto 

aos seus direitos  



 

 

Projeto Gêmeas - Trabalhar o 

relacionamento interpessoal 

entre duas alunas TEA 

gêmeas e melhorar o convívio 

familiar de modo que os 

episódios de agressões físicas 

sejam dissipados. 

Reduzir o 

conflito entre as 

irmãs, 

amenizando as 

crises e a 

interação social 

dos pares 

Conciliar a trabalhar 

atividades de reforço 

positivo com as irmãs 

enturmadas no mesmo 

ambiente afim de que elas 

associem a partilha, a 

tolerância e o respeito 

entre elas e suas 

professoras, família, 

ambiente escolar  

Meses: março e abril  

Direção, Coordenação pedagógica, 

orientação educacional, professores e 

família  

- Proporcionar 

um ambiente 

acolhedor para a 

prática 

pedagógica  

Projeto Encantar – Através da 

musicalização desenvolver 

habilidades sensoriais, 

comportamentais, afetivas, 

motoras e cognitivas para 

alunos que se encontram no 

Caso Omisso. 

 Através da 

musicalização 

desenvolver 

habilidades 

sensoriais, 

comportamentai

s, afetivas, 

motoras e 

cognitivas para 

alunos que se 

encontram no 

Caso Omisso. 

Convidar a professora 

Sarah do Vale com seu 

livro para contar uma 

história cantada para 

estimular os professores 

com atividades 

pedagógicas para embasar 

seu plano de aula  

Ano todo  

Direção, Coordenação pedagógica, 

orientação educacional, professores dos 

casos omissos  

- Pretende – se 

ao final do ano 

letivo retirar do 

caso omisso os 

alunos que se 

desenvolverem 

em suas 

peculiaridades  

Projeto Identidade – Tem por 

objetivo trabalhar a 

autoestima, sentimento de 

pertencimento do aluno Alex 

(30 anos) por apresentar 

comportamento agressivo com 

demais pares. 

Tem por 

objetivo 

trabalhar a 

autoestima, 

sentimento de 

pertencimento 

do aluno Alex 

(30 anos) por 

apresentar 

comportamento 

agressivo com 

demais pares. 

Fazer um crachá de 

identificação – APOIO 

ESCOLAR – junto com 

um café da manhã 

convidando a família do 

aluno e regras de conduta  

Ano todo 
Direção, Coordenação pedagógica, 

orientação educacional, professores 
 



 

 

Subsecretaria de Educação Básica 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 
 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 

Plano de Ação 

Diretor(a): Andréa Carla Araújo de Oliveira Marques Vice-diretor(a): Enilson Antônio da Silva 

Quantidade de Turmas: 131 Quantidade de Estudantes: 569 

Etapas de Escolarização Atendidas: Modalidade: Ensino Especial: DI – TEA – DMU – Oficinas Pedagógicas – Educação Precoce – Educação 

Física – Informática – Ambiental - Artes Lúdicas e Artes Teatrais. 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( ) Orientação Educacional (  X ) Sala de Apoio à Aprendizagem ( ) Outro:    

EEAA - Pedagoga: (não temos desde o começo deste ano) 

Psicóloga: Rejania Merces de Araujo Fontanelli Matrícula: 249.443-4 
 
 

Eixo: Observação do Contexto Escolar e observações em sala de aula e outros espaços escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 

envolvidos 
Avaliação 

 

 
 

Acolhimento dos 

Estudantes e Professores 

 

Apresentação do 

trabalho do SEAA 

- Acolher os alunos, sua família, os 

professores e demais funcionários da 

escola. 

- Observar o contexto geral da escola; 

conhecer seus espaços e envolvimento 

com a comunidades escolar. 
- Proporcionar melhorias no ambiente 
educacional e o de acolhimento a criança 
e a família, visando orientar encaminhar, 
além de garantir condições especifica e 
especial de acordo com a demanda de 
cada criança no contexto escolar. 

 

 
- Interagir        com 

estudantes, seus 

familiares nos momentos 

de entrada e saída das 

aulas e atendimentos; 

- Registrar as 
observações. 

 

 
No início do 

ano letivo e 

sempre que 

houver 

necessidade 

de Segunda 
a Sexta. 

 

 
Psicóloga 

EEAA 

 

 
 

A atividade ocorreu no início do 

ano letivo e constantemente na 

escola, sempre que tem a 

necessidade de observar os 

alunos, alguma turma e ou 

algum contexto escolar. 



 

 

 

Eixo: Coordenação Coletiva/ Formação continuada de professores 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Coordenações coletivas −Acompanhar e participar da Coordenação 

coletiva. Colaborar nas decisões. 
−Contribuir na construção dos projetos da UE 

em parceria com o grupo. 

−Quartas-feiras, nos turnos matutino e 

vespertino. 

−Retorno por meio do 

diálogo com os 
envolvidos. 

Formação aos professores por meio de 

Palestras, Oficinas, seminários 

Participar de programas, conselhos, 

reuniões com intuito de ter olhar dinâmico e 

pedagógico a respeito da demanda e 

devolutivo de caso 

-Proporcionar momentos de estudo de forma 

coletiva. 

−Promover a aprendizagem de metodologias 

de ensino que visam o sucesso escolar 

−Às quartas-feiras, nos turnos 

matutino e vespertino; 

− Diálogo com os 

professores e gestão 

−O trabalho da psicologia entre outros, é importante citar que dentro desse contexto, em específico, a função vai além é também de atuar de acordo com cada 

necessidade apresentada pelo professor, pela família que procura a escola, pela equipe SEAA e pela coordenação pedagógica nas coletivas, uma vez que a 
partir daí se traça estratégias de abordagem mais diretas. Dentre as demandas a maior em questão são de natureza comportamental e socioeconômica. Para 
tais foram realizadas ações pontuais e coletivas. 

 
 

Eixo: Conselho de Classe 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

 

 

Participar nos Conselhos de 

Classe bimestrais. 

 

Intervenção   e 
prevenção, 
analisando  toda 
que possa alcançar 
resultados mais 
satisfatórios. 

 

- Escuta ativa de todos os 

professores envolvidos 

nos conselhos 

Intervenções  nas 

demandas apresentadas 

- Os conselhos de 

classe são feitos por 

modalidades e no 

inicio do ano letivo, 

no inicio do 2º 

semestre e nas duas 

últimas do mês de 

novembro. 

 

 

- Professores das modalidades: 

Educação Precoce, DMu, DI, 

Oficinas Pedagógicas e TEA 

Avaliamos por 

meio dos relatórios 

descritivos, Escala 

Portage, 

cronograma 

avaliativo  da 

Precoce 



 

 

 

Eixo: Estudo de Casos Omissos 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Estudos de Caso dos alunos do 

Casos Omissos, para 

manutenção, ajustes e 

acréscimo de novos alunos. 

Estudos de Caso dos alunos 

que serão indicados para a 

Inclusão: Classe TEA, 

Integração Inversa, Inclusão 

Total. 

Estudos de Caso com alunos 

da Educação Precoce que 

terão terminalidade específica 

para Educação Regular 

 

 

 
 

- Manutenção 

- Apresentar 

novos casos 

- Avaliar os 

casos existentes 

 

 

 

 
 

- Observar os alunos nas 

salas de aula e nos 

espaços da escola 

 

 

 

 

 
Fevereiro a 

novembro 

 

 

 

 

 
Coordenação Pedagógica, OE, 

professores 

 

 

 

 

 
Processo 

no SEI 

 
 

Eixo: Projetos, Programas, Eventos... 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

 
Participação de eventos na 

unidade escolar, coletivas, 

coordenações pedagógicas e 

Conselho de Classe. 

 

 
Promover e ou 

participar. 

 

 
Está envolvido nas 

atividades da escola. 

 

 
Fevereiro a 

dezembro 

 

 
Direção, Coordenação Pedagógica, 

OE, professores 

Processual, 

diária e 

continua a 

medida que for 

ocorrendo os 

eventos. 
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