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“Como as borboletas, as pessoas são diferentes em 

seus vôos, mais iguais no direito de voar.” 
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De tudo ficaram três coisas...   

A certeza de que estamos começando...   

A certeza de que é preciso continuar...   

A certeza de que podemos ser interrompidos   

antes de terminar...   

Façamos da interrupção um caminho novo...   

Da queda, um passo de dança...   

Do medo, uma escada...   

Do sonho, uma ponte...   

Da procura, um encontro!  
Fernando Sabino 
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1. Apresentação 
 

Este projeto visa nortear as ações pedagógicas, administrativas e financeiras do 

Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga para o ano letivo de 2021. 

A complexidade apresentada pelo Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga 

demanda que a escola invista cada vez mais na gestão participativa, tendo em foco 

não somente o estudante, mas toda e qualquer pessoa que a constituí, a fim de que 

compartilhem responsabilidades, estabeleçam objetivos de forma conjunta e sejam 

acionadores de uma nova proposta da realidade escolar, mais adequada às exigências 

da sociedade, da informação, do conhecimento e da aprendizagem. 

O trabalho de construção do Projeto Pedagógico iniciou-se com reuniões 

coletivas pedagógicas a partir do 2º semestre do ano letivo de 2020; realizando-se a 

partir de então reuniões por áreas dos diversos atendimentos ofertados pela escola 

buscando atender suas especificidades. 

Foram ainda debatidos com toda a comunidade escolar os aspectos gerais do 

funcionamento do espaço escolar, as várias possibilidades de aprendizagens, 

construção de diversas maneiras de socialização, fomentada pela concepção da 

Pedagogia histórico-crítica e da Psicologia histórico-cultural e da gestão democrática, 

que amplia o debate e oportuniza a tomada de decisões coletivas. 

Este Projeto Pedagógico poderá ser revisitado a qualquer tempo e espaço para 

as alterações que se fizerem necessárias após avaliação com toda a comunidade 

escolar.  

 

2- Historicidade 
 

O Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga constitui uma das modalidades 

de  atendimento em Educação Especial prevista na legislação, Portaria 69/86 do MEC 

e Resolução 02/76 do Conselho de Educação do Distrito Federal e defini-se como uma 

Instituição Especializada no Atendimento Educacional aos Estudantes com 

Necessidades Especiais. 

Foi criada com a denominação de Centro de Ensino 03 de Ensino Especial em 

28/08/1973, dando início a suas atividades nessa mesma data, passou à categoria de 
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Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga pela portaria nº 17 de 07/07/1980 – SEC 

(DODF nº 129, de 10/07/1980). Sua área total é de 25.200m² e sua área construída é 

de 5.984,54m². 

O Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga está situado na QNJ 20, Área 

Especial 12 Taguatinga - DF, CEP - 72.140-200, telefone: 3901-6749/3041-1200, e-

mail: cee01taguatinga@gmail.com.br e cee01.taguatinga@edu.se.df.gov.br e  em uma 

área residencial próxima a comércios, feira e outras Unidades Escolares públicas e 

privadas.  

O Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga construiu a sua história ao longo 

desses anos a partir de projetos realizados de forma interdisciplinar com a participação 

dos estudantes o que resulta nas várias possibilidades de  aprendizagem. 

 Dentre os eventos tradicionais que acontecem nesta Unidade Escolar podemos 

destacar as Festas Caipiras, os Festivais Recreativos e as Feiras Culturais, além das 

atividades relacionadas às datas comemorativas existentes no calendário civil. 

 

2.1- Dados de Identificação da Instituição 

Nome: Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga          CRE: Taguatinga  

Endereço:QNJ 20, Área Especial 12, Setor Norte – Taguatinga CEP: 42.140-200  

Localização: Urbana 

Telefone: 3901-6749 

E-mail: cee01.taguatinga@edu.se.df.gov.br                     cee01taguatinga@gmail.com                                    

Equipe gestora 

Diretora: Patrícia de Jesus Mendes - Matrícula: 201.675-3 

Vice-diretora: Mariana Ferreira Medeiros - Matrícula: 231.216-6 

Supervisora: Rosa Cristina Silva Costa -  Matrícula: 49188-8 

Supervisora: Edna Frutuoso Shuwina - Matrícula:  2080966 

Chefe de Secretaria: Vanúbia da Rocha Baliza Melo - Matrícula: 43.523-6 

Serviços de Apoio 

SEAA - Serviço de Apoio Especializado a Aprendizagem: 

Pedagoga: Dennya Balduino Lemos  Matrícula:44.162-7 

Psicóloga: carência 

SOE - Serviço de orientação educacional: carência 

mailto:cee01taguatinga@gmail.com.br
mailto:cee01.taguatinga@edu.se.df.gov.br
mailto:cee01.taguatinga@edu.se.df.gov.br
mailto:cee01taguatinga@gmail.com
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Coordenadores Pedagógicos 

Coordenadora Interdisciplinar/ Complementar/Educação Física:  

Eliana Vale Nunes –  Matrícula: 35.273-X 

Local Geral: Maria Denise de Souza Figueiredo –  Matrícula: 02304384 

Local Geral: Karla Pereira dos Santos Rodrigues – Matrícula: 02279525 

 

2.2 Instalações Físicas 
 

INSTALAÇÕES QUANTIDADE 

Área de estimulação motora com rampas e escadas 01 

Rampa de acesso  01 

Auditório 01 

Banheiros 14 

Caixa d’água 02 

Cisterna capacidade 20.000 litros 01 

Campo de futebol com grama natural 01 

Casinha para contação de histórias 01 

Copa para funcionários 02 

Cozinha pedagógica 02 

Depósito de gás 02 

Depósitos diversos 30 

Estacionamento 02 

Jardim pedagógico (internos e externos) 05 

Horta Educacional 01 

Parques 04 

Pátio coberto 01 

Piscinas 02 

Portaria 02 

Quadra com gramado sintético 01 

Refeitório 01 
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2.3  - Quadro Demonstrativo do Número de Estudantes por 
Atendimento 

ATENDIMENTO 
QUANTIDADE DE 

TURMAS 

QUANTIDADE DE 

ESTUDANTES 

DI 05 18 

DMU 39 107 

TGD/TEA 40 92 

OFICINA PEDAGÓGICA 14 160 

ATENDIMENTO 

COMPLEMENTAR 
- 40 

TOTAL DE TURMAS 156 376 

 

2.4 - Quadro demonstrativo de servidores 
 

FUNÇÃO QUANTITATIVO 

Professores (as) 173 

Auxiliares em educação 49 

 

Sala de supervisão administrativa 02 

Sala de supervisão pedagógica 01 

Sala de direção/ vice direção 01 

Secretaria escolar 01 

Sala do laboratório de informática 01 

Sala do serviço de orientação educacional 01 

Sala de serviço especializado de apoio à 

aprendizagem 
03 

Sala de mecanografia 01 

Sala para atendimento de arte 05 

Sala para atendimento de Educação Física 01 

Sala de auxiliares de Ensino 05 

Sala de biblioteca 01 

Sala de videoteca 01 

Salas de aulas 64 

Sala para atendimento das mães - Projeto 

Conviver 
01 

Sala para coordenação generalista 01 

Trocador 01 
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3.  Diagnóstico 

O Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga consiste em uma Unidade 

Escolar onde presta atendimento a estudantes de Taguatinga, Vicente Pires, 

Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Águas Lindas e Santo Antônio do 

Descoberto.  

A Unidade Escolar contempla no seu corpo discente estudantes com limitações 

significativas no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo, sendo 

expressas nas habilidades sociais, funcionais, conceituais, práticas, baixa acuidade 

visual, perda auditiva ou diminuição da capacidade de percepção dos sons e 

estudantes com manifestações de T ranstorno Global do D esenvolvimento, cujos os 

quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos ocasionam atraso no 

desenvolvimento e no relacionamento social em grau que requeira atendimento 

especializado. 

O Programa de Atendimento Pedagógico Especializado desenvolvido no 

CEE compõe-se de quatro etapas: Etapa 1 – para estudantes de 4 a 5 anos; Etapa 2 – 

para estudantes com 6 a 10 anos, Etapa 3 – para estudantes com 11 a 14 anos; Etapa 

4 – para estudantes acima de 15 anos. As etapas contemplam estudantes com 

Deficiências Múltiplas, Deficiências Intelectuais e Transtorno do Espectro 

Autista/Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

O Programa de Atendimento Interdisciplinar contempla estudantes a partir 

de quatro anos de idade cronológica, e abrange o Programa de Educação Física 

Especial e das áreas de Arte, Educação Ambiental e Informática. 

O Programa de Oficinas Pedagógicas destina-se aos estudantes com 

diferentes deficiências, atendidos no Currículo Funcional, com perfil para as oficinas 

sócio-motivacionais com idade a partir de quinze anos. 
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4. Função Social 

 A função social do CEE 01 está em oportunizar e socializar os 

diversos tipos de aprendizagens, atuar na formação sociocultural dos estudantes, 

somando esforços que promovam o pleno desenvolvimento do individuo como 

cidadão. 

 Prima pela interação nas diversas áreas e atividades coletivas que 

evidenciam as relações interpessoais que se etabelece entre os indivíduos, nas 

institições que fazem parte da rede colaborativa que somam esforços para possibilitar 

uma maior qualidade de ensino e aprendizagem. 

  

   
4.1 Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas e 
Organização Pedagógica 

 

A Educação Especial, de acordo com BRASIL/SEESP-MEC (1994), além de 

seguir os princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à dignidade, é 

regida por princípios norteadores, dentre eles os mais citados são: Princípios de 

Normalização, Integração e Individualização. 

O Princípio da Normalização consiste em proporcionar às pessoas com 

deficiência, as mesmas condições e oportunidades sociais, educacionais e 

profissionais, assim como para qualquer outra pessoa, bem como o respeito que deve 

existir para com as diferenças de qualquer pessoa, respeitando-se a individualidade de 

cada um (AGUIAR, 2001). A ideia de Normalização traz em seu bojo dupla 

mensagem: “[...] uma referente às condições de vida (meios) e outra à forma de viver 

(resultados)” (BRASIL - SEESP/MEC , 1994 p.13). 

O Princípio da Integração visa o estabelecimento de condições que facilitem a 

participação da pessoa com deficiência na sociedade, obedecendo aos valores 

democráticos de igualdade, participação ativa e respeito a direitos e deveres 

socialmente estabelecidos. Integrar não é apenas colocar a pessoa com necessidades 

educacionais especiais em qualquer grupo, consiste na aceitação daquele que se 

insere. Ela deve ocorrer em níveis progressivos desde a aproximação física, funcional 

e social até a institucional. 

 O princípio da Individualização no ensino significa atender às necessidades de 

cada indivíduo, respeitando sua individualidade, proporcionando possibilidades para 

seu pleno desenvolvimento.  
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O Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga constitui-se como colaborador 

de conhecimentos especializados na Educação Especial. Apresenta-se como 

mediador e articulador das discussões pedagógicas entre os profissionais da 

Educação Especial e parceiro nas Unidades Escolares   com ensino regular, tornando-

se um espaço de troca de experiência, conhecimento e formação continuada, 

contribuindo assim, com o processo de inclusão. 

 O público alvo dos atendimentos ofertados por esta Unidade Escolar é 

composto por  estudantes com Deficiência Intelectual (DI) ou Múltipla (DMU) cujo 

atendimento requeira Currículo Funcional e/ou Adaptado; Estudantes com Transtorno 

Global do Desenvolvimento / Transtorno do Espectro Autista, quando a gravidade do 

quadro clínico ou de suas manifestações condutuais não permita sua permanência ou 

imediata inclusão nas modalidades de Ensino Regular; E ainda o Atendimento 

Educacional Especializado Complementar, que consiste no atendimento aos 

estudantes incluídos no ensino regular, que no horário contrário ao da escola de 

origem recebem atendimento interdisciplinar no CEE 01 de Taguatinga. 

O Centro de Ensino Especial também desenvolve sua organização pedagógica 

na proposta de atividades lúdicas, que propicie o estudante ao desenvolvimento de 

questões relacionadas à sua saúde, higiene, alimentação, alegria, bem estar e 

aprendizagem sistematizada conforme suas condições específicas. 

Todas as atividades desenvolvidas nesta Unidade Escolar passam pela 

apreciação da Coordenação Pedagógica, que permite a construção coletiva e 

individual do planejamento pedagógico, sendo espaço fundamental para a prática 

pedagógica estruturada e de melhores resultados. 
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5 -Tema Gerador 

         “O CEE 01 diante dos desafios atuais e suas adaptações.” 

     O tema gerador foi escolhido baseado na situação atual vivida pelo mundo. Na 

qual os indivíduos tiveram que se reinventar, reaprender e a ressignificar 

pensamentos, aprendizagens e ações para lidar com as novas formas de adaptar-se à 

vida. 

   

6. Objetivo Geral 
 

Estabelcer a base comum de responsabilidade compartilhada com a 

comunidade escolar, de acordo com as diretrizes da educação, com a intencionalidade 

de promover uma educação pública de qualidade.  

 

6.1. Objetivo específico 
 

● Contribuir com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem da educação 

especial, apoiando projetos conduzidos pela comunidade escolar e estimulando a 

busca constante da qualidade do ensino; 

● Estimular, entre os servidores, o protagonismo social e a corresponsabilidade 

pela educação através da gestão democrática; 

● Administrar o capital intelectual, os recursos materiais e financeiros; 

● Integrar a comunidade com a escola, por meio de uma gestão participativa, de 

parceria com entidades públicas e privadas e do fortalecimento do Conselho 

Escolar e da Associação de Pais e Mestres; 

● Permear as ações pedagógicas e de execução na implantação do currículo aos 

estudantes dos Programas de Atendimento Pedagógico Especializado, do 

Programa de Atendimento Interdisciplinar, do Programa de Oficinas Pedagógicas 

e do Atendimento Educacional Especializado Complementar; 

● Analisar o lócus educacional, como um todo, e os recursos didáticos 

disponíveis, verificando se são adequados e estimuladores de intenções de 

aprendizagem, diversificando as estratégias e os recursos pedagógicos; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE  ENSINO DE  TAGUATINGA  

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE TAGUATINGA 

 QNJ 20 ÁREA ESPECIAL 12 – FONE: 3901-6749 

 

12  

● Apoiar o processo de inclusão sócio educacional, bem como os estudantes 

matriculados nas instituições de ensino regular por meio da integração do CEE 

01 de Taguatinga com estas respectivas Unidades escolares; 

● Buscar, apoiar, discutir a reforma estrutural da Unidade Escolar; 

● Apoiar, disseminar e multiplicar os projetos interdisciplinares, culturais, 

desportivos e sociais desenvolvidos pela escola junto a comunidade escolar por 

meio de parceria e intercâmbio com outros Centros de Ensino Especial, 

Coordenação de Educação Especial e a SUBIN - Subsecretaria de Educação 

Integral/ Inclusiva sob a responsabilidade de seus autores; 

● Articular a Proposta Pedagógica, o Regimento Escolar e o Plano de Gestão; 

● Articular com as famílias e a comunidade processos de integração da sociedade 

com a escola; 

● Possibilitar à Unidade Escolar maior grau de autonomia, de forma a garantir o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assegurando padrão adequado 

de qualidade do ensino ministrado; 

● Assegurar a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar nos 

processos consultivos e decisórios, através do Conselho Escolar e da Associação 

de Pais e Mestres; 

● Assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e 

pedagógicos; 

● Assegurar mecanismos de suporte para a utilização, com eficiência, dos 

recursos descentralizados diretamente à instituição educacional; 

● Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula previstas na legislação; 

● Assegurar o desenvolvimento do processo pedagógico através de maior 

integração das atividades desenvolvidas entre os diversos programas de 

atendimento do ensino especial. 

 

7. Concepções Teóricas que Fundamentam as Práticas 

Pedagógicas 

 As concepções que fundamentam o desenvolvimento pedagógico desta 

Unidade Escolar se pautam no Currículo Funcional, que direciona planejamento de 
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ações para atuação dos profissionais e possibilidades de aprendizagens diversas ao 

estudante. Perpassam ainda pela Pedagogia Histórico-crítica e a Psicologia Histórico-

cultural que estão muito bem descritas e apresentadas no Currículo em Movimento 

caderno 7- Módula Educação Especial, especificamente, retratando as necessidades e 

possibilidades de atuação e aprendizagens.  

  

7.1 - Fundamentação Legal 
 

● Resolução 01/72 – Conselho de Educação do Distrito Federal – artigo 7º; 

● Resolução 02/76 – Conselho de Educação do Distrito Federal; 

● Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 206 e 208; 

● Resolução 02/98 – CEDF – Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 

46, Art. 47, Art. 48, Art. 49; 

● Emenda Constitucional nº 59, de 11/11/2009 – Dá nova redação aos incisos I e 

VII do artigo 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete 

anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 

educação básica; 

● Lei Federal nº 9.394/1996, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

● Resolução nº 1/2012 – CEDF/SEDF, de 6/11/2012 – Estabelece normas para o 

Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às disposições da Lei nº 

9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 

● Lei Distrital nº 1.426/1997, de 7/5/1997 – Dispõe sobre o limite máximo de 

estudantes por sala de aula e dá outras providências; 

● Lei Distrital nº 2.698/2001, de 21/3/2001 – Dispõe sobre atendimento 

especializado aos estudantes portadores de deficiência; 

● Lei Distrital nº 4.036 de 25/10/2007 – Dispõe sobre o PDAF; 

● Lei Distrital nº 4.075/2007, de 28/12/2007 – Dispõe sobre a Carreira Magistério 

Público do Distrito Federal; 

● Resolução 01/2009 – Conselho de Educação do Distrito Federal; 
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● Lei Distrital nº 4.317/2009, de 9/4/2009 – Institui a Política Distrital para 

Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências; 

● Decreto nº 7.611/2011, de 17/11/2011 – Dispõe sobre a Educação Especial, o 

Atendimento Educacional Especializado, e dá outras providências; 

● Portaria nº 254/2008, de 12/12/2008 – Dispõe sobre a regulamentação das 

atividades das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem no âmbito da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências; 

● Lei Distrital nº. 4751 de 07 de fevereiro de 2012 – Institui a Gestão Democrática; 

● Portaria nº 39/2012, de 9/3/12 – Institui e normatiza, nos termos da presente 

Portaria, a organização do atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais 

Específicos por meio do Programa de Atendimento aos Estudantes com Transtornos 

Funcionais Específicos, de caráter multidisciplinar, prestado por profissionais com 

formação específica, definidos nesta Portaria; 

● Parecer nº 237/2000 – CEDF – Responde ao Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios sobre o conceito de Dia Letivo; 

● Parecer nº 325/2008 – Aprova as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal e dá outras providências; 

● Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/Secretaria de  

Educação Especial – MEC; SEESP, 2001; 

● Manual de Secretaria Escolar – Sistema de Ensino do Distrito Federal; 

● Normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal – 2009; 

● Orientação Pedagógica – Educação Especial; 

● Orientação  Pedagógica   –  Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem; 

● Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito 

Federal – 2017; 

● Portaria nº 445, de 16 de dezembro de 2016 – Institui a Estratégia de Matrícula 

2017. 

● LBI - Lei Brasileira de Inclusão (LBI), 13.146/2015 - Dispões sobre os direitos da 

pessoa com deficiência. Também conhecida como Estatuto da Pessoa com 

deficiência. 
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8. Organização do Trabalho Pedagógico 
 

A prática pedagógica se dá no período de um ano letivo, atendendo estudantes 

com deficiência e transtorno global do desenvolvimento, por modalidades nas 

diversas faixas etárias, com turmas formadas conforme estratégia de matrícula e 

modulação, divididas por  etapa, respeitando-se o tempo e habilidade de cada 

estudante. 

As famílias e responsáveis são sempre convidados a participar dos eventos da 

escola,  reuniões gerais, específicas, estudos de casos, tornando-os membros ativos da 

vida escolar dos estudantes. 

O trabalho pedagógico é feito em conjunto com professores, coordenadoras, 

equipe gestora, secretaria escolar, SEAA (Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem) e o SOE (Serviço de Orientação Educacional), também com o auxílio 

de monitores educacionais, auxiliares de educação e ainda com educadores sociais 

voluntários. Assim, promovendo a participação do educando nos atendimentos por 

área (DI - deficiência intelectual, DMU - deficiência múltipla, TGD/TEA - transtorno 

global do desenvolvimento/ transtorno do espectro do autista, OP - oficina 

pedagógica), bem como, nas atividades interdisciplinares de Artes (Pintura e Argila,) 

Música (Banda, Coral e Dança), Informática, Educação Ambiental (Horticultura, 

Jardinocultura, Agrofloresta e Meliponicultura, Coleta Seletiva e Reaproveitamento 

de materiais), Educação Física (Capoeira, piscina, futebol), e também nos momentos 

cívicos, de socialização, tanto em atividades internas e externas ao ambiente escolar. 

 

8.1 - Coordenação Pedagógica 

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, 
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conforme necessidade da agenda escolar debatida coletivamente, mas em sua 

normalidade devendo atender no mínimo à disposição abaixo: 

 Às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na Unidade Escolar; 

 Às terças-feiras e quintas-feiras destinadas à Coordenação Pedagógica Individual 

na Unidade Escolar e formação pedagógica; 

 As segunda-feiras e sextas-feiras destinadas à 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, 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 Pedagógico. 

 

8.2 - Formação Continuada – Quartas-Feiras Abertas e Ciclo 
de Palestras 
 

Mensalmente são oferecidas palestras diversas a fim de promover 

esclarecimentos e formação a comunidade escolar, assim, buscando palestrantes com 

temas que possibilitem maior interação da comunidade escolar, aproveitamento para 

desenvolvimento da prática pedagógica, motivação, transição de conhecimentos e 

aperfeiçoamento. 
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A - Professores 

 

Os professores possuem papel primordial na organização do trabalho 

pedagógico, visto ser o principal agente em ação com o estudante, no entanto sua 

atividade não ultrapassa as demais funções, pois as atividades propostas não 

dispensam os demais agentes presentes na escola, dessa maneira o trabalho conjunto e 

bem planejado possibilita melhor atuação com os estudantes.  

 

B - Coordenadores Pedagógicos 

 

Os coordenadores pedagógicos são escolhidos pelo grupo de professores 

conforme a Portaria que rege o Processo de Escolha de Turma e Distribuição de carga 

horária. Seu trabalho é de suma importância, pois atua na orientação direta aos 

professores, coordenando o trabalho coletivo de cada área e da escola como um todo, 

oferecendo suporte ao planejamento pedagógico nos horários de coordenação, 

estimulando-os e motivando-os. O coordenador pedagógico ainda trabalha juntamente 

com a equipe gestora, SEAA e SOE na elaboração da proposta pedagógica 

direcionando as atividades coletivas. 

 

C - Equipe Gestora 

É composta pelo Diretor e Vice-Diretor eleitos pela comunidade escolar, com 

mandato de 2 (dois) anos, dois Supervisores (administrativo e pedagógico) e Chefe de 

Secretaria. Suas atribuições são fundamentais para o bom funcionamento da Unidade 

Escolar, auxiliando e conduzindo as atividades escolares  em parceria com as 

coordenadoras, SEAA, SOE, professores e  auxiliares de educação coordenando as 

atividades pedagógicas,  cuidando da organização e motivação do grupo, bem como 

otimizando o fazer pedagógico, espaço-tempo de cada profissional para o melhor 

atendimento aos estudantes. Trabalha em parceria com Coordenação Regional de 

Ensino e a SUBIN - subsecretaria de educação integral/inclusiva respeitando a 

legislação vigente e adotando medidas para promover a melhor atuação pedagógica 

para o desenvolvimento das aprendizagens. 
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  D - Secretaria Escolar 

A chefe de secretaria desta Unidade Escolar é responsável por todas as funções 

destinadas a organização das documentações, registros dos quantitativos de 

estudantes, cuidar da efetivações e transferências de matrículas, acompanhamento e 

supervisão dos registros dos diários de classe, relatórios individuais de desempenho, 

acompanhamento e cobrança de frequência dos estudantes, atendimento ao público 

externo e  aos professores.  

 

E - Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - SEAA 

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). 

 

F – Serviço de Orientação Educacional – SOE 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) 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 
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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 SOE 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. 

 

G - Auxiliares de Educação 

Os auxiliares de educação do CEE 01 de Taguatinga são servidores efetivos do 

quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo que nesta UE não há 

funcionários terceirizados. Atuam auxiliando nas diversas atividades de apoio ao 

atendimento pedagógico dos estudantes, cuidando das funções de portaria, 

conservação e limpeza, copa e cozinha, vigilância, técnico administrativo e monitores. 

A existência deste quadro de servidores é fundamental para o bom funcionamento da 

Unidade Escolar, suas atividades são imprescindíveis para que professores e demais 

funcionários possam realizar o atendimento pedagógico dos estudantes. 

 

H - Monitor 
 
PORTARIA Nº 369, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

Art. 12 O Monitor de Gestão Educacional com jornada de trabalho 30 

(trinta) horas  semanais deverá atuar 6 (seis) horas corridas.   

§ 1º O Monitor de Gestão Educacional com jornada de trabalho 40 

(quarenta) horas  semanais poderá atuar no regime de 20 (vinte) mais 20 
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(vinte) horas semanais,  preferencialmente em UEs/ UEEs/ ENEs que 

possuam demandas para os dois turnos,  ou no regime de 30 (trinta) mais 

10 (dez) horas semanais, obrigatoriamente, na  mesma UE (INTEGRAL)  

 § 2º Fica garantido o intervalo de 15 minutos em cada um dos turnos de 

trabalho, que  não poderá coincidir com o intervalo dos estudantes, nem 

com atividades relevantes  desenvolvidas por eles. 

 
PORTARIA CONJUNTA N° 28, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016. 

MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL 

ATRIBUIÇÕES GERAIS: Executar, sob orientação de equipe escolar, atividades de 

cuidado, higiene e estímulo de crianças; participar de programas de treinamento e 

formação continuada; executar outras atividades de interesse da área. 

 

I – Educador Social Voluntário 
  

PORTARIA nº326, de 08 de julho de 2021 

 

O ESV deve atuar na Unidade Escolar de segunda-feira a sexta-feira, em dias 

letivos presenciais, conforme previsto na Portaria nº498, de 28 de dezembro de 2020, 

que estabelece o calendário escolar de 2021 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). 

 

 

9. Concepções Práticas e Estratégicas de Avaliação do 

Processo de Ensino e Aprendizagem 

O CEE 01 de Taguatinga em debate coletivo do calendário escolar do Ano 

Letivo de 2021, tem a proposta de realizar o Pré-Conselho de Classe, Conselho de 

Classe e Avaliação pedagógica semestral. 
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O Pré-Conselho de Classe, previsto para metade do 1º semestre letivo de 2021, 

tem por objetivo identificar estratégias que possam ser adotadas nas turmas tanto dos 

professores regentes, bem como nas turmas interdisciplinares, que possam facilitar e 

melhorar o atendimento dos estudantes no decorrer do ano letivo, além do diálogo 

entre os profissionais que possibilitem melhoras no cotidiano escolar. 

O Conselho de Classe, previsto para a segunda metade do 2º semestre letivo, 

tem objetivo de identificar e direcionar o educando a uma melhor forma de 

atendimento, onde ele possa ser melhor atendido, satisfeito em suas necessidades 

educacionais e se necessário encaminhado para outros atendimentos para o ano letivo 

seguinte. Assim, orientando a montagem das turmas de todas as modalidades para o 

ano letivo seguinte. 

No final de cada semestre é direcionado espaço para avaliação do planejamento 

pedagógico, que reflete em toda a prática pedagógica, sendo estabelecidos critérios 

que possam nortear metas alcançadas, as que ainda estão em processo e caminhos 

para direcionar a tomada de novas estratégias. 

Ainda, a avaliação do processo ocorre durante todo o processo de ensino- 

aprendizagem de forma qualitativa, adequando os objetivos, estratégia e atividades 

para promover a independência funcional do estudante em sua vida sempre que 

necessário. 

 

10. Organização Curricular da Escola 

O CEE 01 de Taguatinga desenvolve sua organização curricular conforme as 

modalidades de atendimentos oferecidos (DMU, DI, TGD/TEA, Oficinas 

Pedagógicas, Atendimentos Interdisciplinares, Atendimento Educacional 

Especializado Complementar), realizando o Planejamento Pedagógico Individual do 

estudante, de acordo com as orientações pedagógicas da SUBIN e da Direção de 

Educação Especial, utilizando-se do Currículo Funcional, Currículo em Movimento 

da Educação Básica (Educação Infantil e Anos Iniciais Ensino Fundamental) e PCN’s 

– com as devidas adaptações curriculares de acordo com as necessidades de cada 

estudante. 
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Assim, a organização e palnejamento, obedecem às especificidades dos 

estudantes de acordo com suas necessidades e deficiências, conforme as áreas e 

atendimentos interdisciplinares. É importante especificar e detalhar melhor o 

Planejamento Pedagógico Individual – PPI, a Adequação Curricular e o Currículo 

Funcional, permitindo melhor compreensão da organização curricular do CEE 01 de 

Taguatinga. 

 

A- Planejamento Pedagógico Individual – PPI 

É um elemento importante do planejamento pedagógico, consiste em um 

formulário que objetiva o registro descritivo da organização dos conteúdos 

trabalhados pelo Centro de Ensino Especial e em Classes Especiais, dos estudantes 

com deficiência intelectual, física, múltipla, auditiva, visual, TGD, Altas Habilidades. 

É importante ressaltar que o Formulário abrangerá as funções intelectuais, o 

comportamento adaptativo, a formação da identidade e as funções psicomotoras; 

componentes estes propostos pela matriz do currículo funcional constante nas 

Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(BRASÍLIA, 2014). 

No Planejamento Pedagógico Individual são identificados os objetivos e 

habilidades a serem desenvolvidas com o estudante, partindo da avaliação do 

professor das habilidades já adquiridas como ponto de partida. A identificação das 

necessidades educativas de cada estudante constitui ponto de partida para a 

determinação da atuação educacional que se concretiza no currículo escolar, assim 

como os recursos pessoais e materiais precisos para o processo educativo. 

O professor seleciona os objetivos de ensino a partir da coleta de informações 

em entrevistas com a família e realização de observação direta do aluno em atividades 

da rotina. Nessas ocasiões, são identificados os comportamentos e conhecimentos que 

o aluno ainda não adquiriu, aqueles que são importantes para o aluno ser mais 

independente, e as habilidades que estão de acordo com a sua idade cronológica. 

Cabe ao professor identificar os objetivos específicos com clareza e 

simplicidade, nas diversas oportunidades de ensino que o ambiente escolar, familiar, 
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cultural e comunitário oferece. Enfatizam-se todos os aspectos da vida do aluno como, 

por exemplo, o social, acadêmico, linguagem, que sejam relevantes para torná-los 

independente e produtivo e capacitá-lo a viver bem em comunidade. Habilidades de 

autocuidados constituem uma área em que o aluno precisa ser independente. Os 

objetivos educacionais são determinados para sua imediata funcionalidade no trabalho 

e na vida diária. 

Determinadas informações sobre o conhecimento dos alunos: biológicos, 

intelectuais, linguísticos, psicomotores, sociais e emocionais; compreendem um grupo 

de aspectos especialmente relevantes e ajudarão a conhecê-los em maior profundidade 

e ajustar melhor a resposta educativa que necessitam. 

Essa matriz permite a ampliação das competências e habilidades a serem 

desenvolvidas no processo educacional dos estudantes, matriculados nos Centros de 

Ensino Especial, os quais encontram-se em atividades que possibilitem o 

desenvolvimento das suas potencialidades funcionais. 

Além dos aspectos acima mencionados, vale ressaltar que o presente 

Formulário procurou também abranger os diferentes contextos, nos quais os 

estudantes estão inseridos, considerando que seu desenvolvimento ocorre na interação 

com os diversos ambientes em que a pessoa está presente, de forma direta ou indireta, 

e levando em conta os pressupostos da  abordagem ecológica. 

 

 

B - Adequação Curricular 

As adequações curriculares constituem como possibilidades educacionais, frente 

às dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Pressupõe que se realize a adequação 

do currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Um currículo dinâmico, alterável, passível de 

ampliação, para que atenda realmente a todo esse público. As respostas as essas 

necessidades deve estar previstas e respaldadas no projeto pedagógico da escola, não 

por meio de um currículo novo, mas da adequação progressiva do currículo 

implementado no ensino regular, buscando garantir que os estudantes com 

necessidades educacionais especiais participem da programação da escola, igual a 
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qualquer outro estudante, entretanto, considerando a especificidades que a suas 

necessidades possam requerer (MEC/SEESP, 2003). 

Toda adequação curricular deve ser situada social, histórica e culturalmente. E 

necessários ressaltar que as adequações devem estar em consonância com o currículo 

em movimento. 

 

C - Currículo Funcional 

O Currículo Funcional será organizado conforme previsto nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, p.58), para 

atender os alunos que não apresentarem, no momento, condições pedagógicas para o 

currículo comum e que necessitam de uma organização curricular específica, como 

também para os alunos que, depois de esgotadas todas as possibilidades pedagógicas 

previstas nas adequações curriculares, não apresentarem indicação para a 

continuidade do processo de escolarização e não puderem atingir o nível exigido para 

conclusão do Ensino Fundamental. Nesse último caso, os alunos receberão a 

Certificação de Terminalidade Específica, conforme previsto na LDB, Cap. V, Art.59, 

e serão encaminhados para atendimento educacional do Currículo Funcional. Esse 

currículo tem por objetivo estimular o desenvolvimento global dos alunos com 

necessidades educacionais especiais relacionadas à deficiência intelectual, múltiplas 

deficiências e transtorno global do desenvolvimento, para aquisição de habilidades 

psicomotoras, de linguagem, de cognição e de Atividades de Vida Autônoma e Social 

(AVAS), possibilitando maior autonomia, independência e promoção da qualidade de 

vida. 

Partindo do pressuposto que educação não é só “escolaridade” no sentido de 

conteúdo meramente acadêmico, e que todas as pessoas podem beneficiar-se da 

educação sistemática e assistemática, notadamente junto aos alunos com deficiência 

consideradas mais graves surgiu a necessidade de se trabalhar, sob uma ótica 

educacional, também as chamadas AVAS (Atividades de Vida Autônoma e Social) e 

as Atividades de Vida Prática oportunizando aos alunos maior independência e 

autonomia em seus hábitos e atitudes, possibilitando à pessoa sentir-se útil. Incluindo 
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não só os passeios corporais e cuidados domésticos, mas também as atividades 

relacionadas com o lazer, a vida comunitária, o transporte e tantas outras. 

O Currículo Funcional é uma proposta que aponta caminhos para o estudante, à 

sua maneira e com auxílio da família e de professores, tenha participação social e 

melhor auto-gestão na vida. Para atingir as metas no Currículo Funcional, torna-se 

importante a participação da família, a interação amistosa entre o professor e o aluno 

que são os agentes do processo ensino-aprendizagem. 

 

D - PIBI – Plano Iterventivo Bimestral Individual 

 O panorama mundial determinado pela pandemia do novo Coronavírus 

estabeleceu, dentre inúmeras medidas estabelecidas pelas autoridades em saúde, o 

fechamento das escolas de várias regiões do país, incluindo as do Distrito Federal. 

Dessa forma, há mais de 200 dias os estudantes da rede pública de ensino do DF estão 

afastados das aulas presenciais. Dessa maneira, as atividades foram oportunizadas 

pelas tecnologias assistivas, o que tem contribuida para inclusão dos estudantes com 

caracteristicas atipicas fazerem parte do processo educacional. 

Foi então constituido um instrumento de planejamento para acompahamento das 

ações a serem aplicadas nesse período de atividades não presenciais. 

O Plano Iinterventivo Bimestral Indivdual deverá ser elaborado bimestralmente, 

de forma colaborativa pelos professores das diversas áreas de atendimento, em 

formulário único, disponibilizado pela SUBIN/DEIN, contendo as contribuições de 

cada professor em sua área de atuação. O plano interventivo deverá ser analisado pela 

coordenação pedagógica, validado pela Equipe Gestora do Centro e anexado na pasta 

individual de cada estudante. Fica em vigor durante todo o período de atividades não 

presenciais. 
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11. Áreas de atendimento da Unidade Escolar 

 

Deficiência Intelectual/ Deficiências Múltiplas – DI/DMU 

O desenvolvimento intelectual e social do aluno deve ser objeto de preocupação 

constante do professor, a inteligência deve ser estimulada e educada para que ele 

possa evoluir. E o aluno da Educação Especial não foge à regra. Mesmo o aluno que 

apresenta uma necessidade de apoio intenso, pode tirar proveito de intervenções 

educativas destinadas a favorecer ou estimular o desenvolvimento de suas estruturas 

intelectuais e sociais. 

Os atendimentos aos alunos com Deficiência Intelectual e Deficiência Múltipla 

caracterizam-se pela realização de ações específicas sobre os mecanismos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos. As atividades propostas contribuem 

para a aprendizagem de conceitos e situações vivenciais que possibilitam o aluno a 

organizar seu pensamento, com o objetivo de ajudá-lo a atuar no ambiente escolar e 

fora dele, considerando as suas especificidades cognitivas. Especificidades que dizem 

respeito à relação que ele estabelece com o conhecimento que promove sua autonomia 

intelectual e social. 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Educação Especial (SEE/DF, 2010), o 

termo deficiência múltipla tem sido utilizado com frequência para caracterizar o 

conjunto de duas ou mais deficiências associadas, podendo ser de ordem física, 

sensorial e/ou intelectual. Entretanto, conforme documentos orientadores nacionais 

(MEC/Educação Infantil, 2002, v. 4), a caracterização do estudante com deficiência 

múltipla não se dará apenas em decorrência da somatória aleatória de suas 

deficiências, mas da observação quanto ao grau de implicação dessas deficiências 

para a pessoa. Nesse sentido, o nível de comprometimento e as possibilidades 

funcionais do estudante, de sua comunicação, de sua interação social e de 

aprendizagem é que determinam as necessidades educacionais do estudante. 

  O atendimento para os alunos com deficiência intelectual está centrado na 

dimensão subjetiva do processo de conhecimento. O conhecimento acadêmico refere-
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se à aprendizagem do conteúdo curricular; o atendimento aos alunos do DMU/DI por 

sua vez, refere-se à forma pela qual o aluno trata todo e qualquer conteúdo que lhe é 

apresentado e como consegue significá-lo, ou seja, compreendê-lo. 

O objetivo dos atendimentos é propiciar condições e liberdade para que o aluno 

com deficiência intelectual possa construir a sua inteligência, dentro do quadro de 

recursos intelectuais que lhe é disponível, tornando-se agente capaz de produzir 

significado/conhecimento. O aluno com deficiência intelectual e/ou múltipla, como 

qualquer outro aluno, precisa desenvolver a sua criatividade, a capacidade de 

conhecer o mundo e a si mesmo, não apenas superficialmente ou por meio do que o 

outro pensa. Aqui, ele não depende de uma avaliação externa, calcada na evolução do 

conhecimento acadêmico, mas de novos parâmetros relativos às suas conquistas 

diante do desafio da construção do conhecimento, baseados nas adaptações do 

Currículo Funcional da Educação Especial, da Educação Infantil e Básica da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

O Currículo Funcional, segundo FALVEY,1982 é uma proposta de ensino que 

visa à melhoria da qualidade de vida dos alunos especiais. Trata-se de uma proposta 

de ensino projetado para oferecer oportunidades para os alunos aprenderem as 

habilidades que são importantes para torná-los independentes, competentes, 

produtivos e felizes em diversas áreas importantes da vida familiar e em comunidade. 

A ideia básica é que o ensino esteja orientado para promover a interação 

positiva desse aluno com o meio em que vive. Para atingir as metas do Currículo 

Funcional, torna-se importante a participação da família e a interação entre o 

professor e o aluno que são os agentes do processo ensino-aprendizagem. 

 

Transtorno Global do Desenvolvimento/ Transtorno do 

Espectro Autista- TGD/TEA 

A área de Transtorno Global do Desenvolvimento/TEA está destinada aos 

estudantes que apresentam comportamentos típicos de síndrome e quadros 

psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos e que ocasionam atrasos no 
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desenvolvimento e prejuízos severos, invasivos e alterações qualitativas no 

relacionamento social nos seguintes domínios: 

● Habilidades de interação social recíproca; 

● Habilidades de comunicação; 

● Presença de comportamento interesse e atividades estereotipadas, restritas e 

repetitivas. 

Desenvolve-se um trabalho que propõe e elaboração de um programa de 

atendimento específico para cada aluno. A prática pedagógica empenha-se em 

promover a autonomia do sujeito, proporcionando ao indivíduo uma vida digna de ser 

humano sociável, oferecendo às famílias instrumentos para convivência no lar e na 

sociedade, mediante alternativas as características de desenvolvimento típicas do 

transtorno. 

A Ação Pedagógica toma cada aluno como parâmetro de si mesmo, 

identificando as habilidades já apresentadas pelo aluno, identificando, ainda, o que ele 

não faz ou não apresenta, tendo em vista o seu próprio ritmo de desenvolvimento, 

situando-o na proposta curricular e elaboração de um programa de atendimento 

específico para cada estudante a fim de auxiliá-los durante a intervenção pedagógica 

de qualidade. 

 

Programa de Atendimento Educacional Especializado de 

Oficinas Pedagógicas (OP) 

O Programa de Oficinas Pedagógicas constitui 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 Global do Desenvolvimento, vivenciar processos 

de 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 
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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). 

Nas atividades realizadas nas Oficinas Pedagógicas Sócios Motivacionais, 

prima-se pela intervenção pedagógica de qualidade, bem como pelo acompanhamento 

da aplicabilidade de atividades contextualizadas, oportunizando ao educando a 

vivência das atividades de vida diária, atividades de vida prática e a realização de 

trabalhos manuais de acordo com suas habilidades e interesses, e ainda oportunizar o 

conhecimento e manuseio de atividades com proposta monetária, o que se faz 

necessário para as possibilidade de retomada para a reinserção do SOT - Serviço de 

Orientação para o Trabalho, uma vez que percebe-se em alguns estudantes a 

possiblidade de inserção no mercado de trabalho. Percebe-se ainda, que nos últimos 

anos este Programa tem recebido uma clientela com maiores comprometimentos e 

limitações, o que leva a um maior auxílio ao estudante, necessitando aprimorar a 
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aquisição de maior autonomia na execução de tarefas simples, considerando que essas 

habilidades contribuirão para melhoria de sua qualidade de vida. 

Apresentamos as seguintes Oficinas Pedagógicas: 

OP - Oficinas Pedagógicas CEE 01 

Produtos de limpeza e lavagem a seco 

Arte em tecidos e customiação 

Mosaíco em cerâmica 

Pintura em madeira 

Papelaria criativa 

Serigrafia 

Cozinha 

 

Vivencia em Oficina Pedagógica 

Turma heterogênea, montada e planejada para adequar e inserir os estudantes 

que estarão chegando das áreas de DMU e TGD, ou ainda aqueles que não se 

adequaram em nenhuma turma de Oficina específica. Os estudantes poderão ser 

alternados, em virtude do seu grau de comprometimento motor ou cognitivo. A 

Oficina Pedagógica deverá testar todas as possibilidades de produção, para que o 

estudante possa ser direcionado para as outras oficinas específicas, de acordo com a 

sua habilidade. Esta oficina terá a função de também identificar os estudantes que 

deverão retornar para as áreas de DMU e TGD, em função da não adequação nas 

diversas áreas de produção. 

Atendimentos Interdisciplinares 

Os atendimentos interdisciplinares trazem em sua essência uma interligação 

entre as áreas de conhecimento e as diversas possibilidades de aprendizagens. 

O CEE 01 oferta os atendimentos abaixo relacionados: 

Atendimento Interdisciplinar  CEE 01 

Banda – Valorização e superação por meio da expressão musical 

Coral – Valorização e superação por meio da expressão musical 
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Coleta seletiva e reaproveitamento de materiais 

Agrofloresta e Meliponicultura 

Compostagem e produção de mudas 

Horticultura  

Jardinagem  

Pintura – Pintando emoções 

Argila – Mãos especiais 

Expressão corporal/dança 

Expressão artística 

LIEDE – informátoca especial 

 

Educação Física Especial  

  O atendimento interdisciplinar de Educação Física adaptada aos estudantes do 

CEE 01 visa o seu desenvolvimento global, por meio da tomada de consciência de seu 

corpo, situando-o no tempo e no espaço para que coordene seus movimentos com 

desenvoltura e melhore a imagem corporal, incluindo o movimento e a ludicidade 

como aspectos indissociáveis da aprendizagem. Assim, também oferecer ao estudante 

oportunidades educacionais adequadas ao seu pleno desenvolvimento dentro de uma 

abordagem que respeite o seu estágio de maturação. 

Para tanto, o trabalho busca a construção de competências que possibilitem 

condições de identificar as relações entre conteúdos e situações práticas da realidade 

imediata. O atendimento de Educação Física segue alguns critérios na escolha da 

atividade a ser desenvolvida com o estudante: a receptividade funcional e as 

aquisições nos aspectos cognitivos, motores e afetivo-sociais. 

Para os atendimentos são formadas turmas, para tal são consideradas as 

competências, o potencial cognitivo, o desenvolvimento neuropsicomotor dos 

estudantes e as etapas de acordo com a idade conforme modulação escolar da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. Assim, podendo ser individuais, duplas, 

trios ou em grupos, dependendo da características e necessidades específicas de cada 

estudante ou grupo de estudantes. 
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Projeto associado a Educação Física Especial 

Projeto Capoeira Adaptada – “Ginga Especial” – Grupo Águia Dourada 

Atualmente a capoeira tem se mostrado uma forte aliada na inclusão do 

estudante com deficiência junto à sociedade, visto que no jogo as próprias limitações 

são superadas, que com sua forma alegre e lúdica, convida outros participantes a 

interagir. 

A Capoeira enquanto jogo e dança propicia esta interação entre os estudantes, 

não importando as diferenças que possam existir entre eles, sejam elas de ordem 

socioculturais, econômicas, biológicas ou físicas. 

O projeto agrega aspectos históricos e culturais, valores pedagógicos e 

movimentos adaptados, trabalha as múltiplas inteligências e aumenta a autoestima e, 

acima de tudo, respeita as individualidades e capacidades, promovendo a inclusão 

social. 

No trabalho desenvolvido, a capoeira adquiriu um novo enfoque, agregando ao 

seu aspecto histórico e cultural valores pedagógicos, onde cada momento realizado, 

de forma adaptada, busca abrir caminhos que minimizem as limitações impostas pela 

deficiência apresentada por cada educando. 

A implantação do projeto na escola se deu a partir da existência de outros 

projetos semelhantes na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o qual necessitou 

apenas um profissional habilitado e a aceitação dos demais educadores e da 

comunidade escolar. 

Com a crescente demanda e envolvimento dos alunos, o Projeto Capoeira 

Adaptada está sendo ampliado para as áreas de TGD e DMU/DI com suas devidas 

adaptações. Assim, quinzenalmente cada uma das áreas é contemplada com as 

atividades, agregando participações dos estudantes acompanhados dos professores 

regentes destas áreas que iniciam as participações. 

O retorno dessas vivências já é perceptivelmente positivo, visto a maior 

interação entre os estudantes promovendo sua socialização, desenvolvimento 

cognitivo, social, afetivo e motor através das atividades propostas no Projeto Capoeira 

Adaptada. Encaminhando futuramente para sua ampliação em todas as áreas. 
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Atendimento Educacional Especializado Complementar 

(AEEC) 

 

O Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga aprimorou o seu trabalho para 

adaptá-lo às Diretrizes Pedagógicas SEDF-2009/2013, buscando oferecer 

Atendimento Educacional Especializado Complementar para os estudantes inclusos, 

atendidos em escolas do ensino regular, auxiliando-os no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Dessa forma, o CEE 01 de Taguatinga, tem como responsabilidade articular e 

coordenar junto à Coordenação Regional de Ensino às ações pedagógicas da Política 

da Educação Especial propostas pela DIEE (Diretoria de Educação Especial) no 

intuito de apoiar e favorecer a construção do processo de inclusão educacional. Nessa 

perspectiva o CEE 01 de Taguatinga vem por meio do Atendimento Educacional 

Especializado Complementar garantir que sejam reconhecidos e cumpridos os 

aspectos legais, atendendo as particularidades de cada estudante com deficiência 

incluso nas escolas regulares, disponibilizando recursos educacionais e estratégias de 

apoio aos estudantes com deficiência, proporcionando diferentes alternativas de 

atendimento. 

Os atendimentos são realizados individualmente, em duplas, trios ou grupos, 

conforme as características e as necessidades dos estudantes, com duração de 50 

minutos cada atendimento, 02 (duas) vezes por semana e em 03 (três) modalidades de 

atendimento interdisciplinar, respeitando a oferta de vagas no CEE 01, conforme 

grade horária das disciplinas, em acordo com a modulação vigente da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Os atendimentos são oferecidos em salas ambientes ou áreas temáticas, em 

turno contrário ao de aula da escola de origem, que o estudante está matriculado. É 

realizado por professores, com carga horária de 40 horas semanais, acontece nas áreas 

interdisciplinares, sendo feitos conforme disponibilidade das grades horárias destes 

atendimentos no CEE 01 de Taguatinga. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE  ENSINO DE  TAGUATINGA  

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE TAGUATINGA 

 QNJ 20 ÁREA ESPECIAL 12 – FONE: 3901-6749 

 

34  

É feito Atendimento Educacional Especializado Complementar a estudantes com 

deficiência, matriculados em instituições educacionais públicas de Taguatinga, com 

faixa etária a partir de 4 anos, conforme previsto na estratégia de matrícula vigente. 

 

12.  Projetos desenvolvidos no Centro de Ensino Especial 01 de 

Taguatinga 

 

Biblioteca - Especioteca 

A “especioteca” é a biblioteca especial do CEE 01 de Taguatinga, que 

transcende o espaço físico da sala da biblioteca, acendendo a todo o ambiente escolar. 

Com isso, desenvolve atividades nos momentos pedagógicos coletivos com histórias, 

apresentações e contos, desde a recepção dos estudantes no início do ano letivo até as 

atividades de encerramento do ano letivo com apresentação do Auto de Natal, 

passando por momentos pedagógicos envolvendo datas comemorativas como 

carnaval, Dia Internacional das Mulheres, Via Sacra, Dia do Livro Infantil, Festa 

Junina, dia do folclore, Mostra Cultural e outras diversas atividades conforme o 

cotidiano escolar. A equipe de trabalho da Especioteca é composta por professores e 

auxiliares de educação readaptados ou com restrição de função. 

 

Projeto Conviver 

       O Projeto Conviver acontece no Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, foi 

criado e é coordenado por professora readaptada Denise Iara Carneiro de Brito, que 

cuida da organização, coordenação e realização das oficinas, cursos, parcerias e 

campanhas. Também é o principal contato para doações, atender voluntários, além de 

procurar parcerias e espaço para exposições e comercialização dos produtos. 

        O projeto visa atender mães, pais e responsáveis de estudantes com necessidades 

especiais. Muitos permaneciam na escola devido à necessidades diversas dos 

estudantes, como: dar medicação no horário de aula, auxiliar na alimentação, auxiliar 

na troca de fraldas etc. Ainda há aqueles que precisam ficar no ambiente escolar 

devido a distância entre sua moradia e a escola. Assim, fazendo parte da rotina 
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escolar, foi necessário incluí-los no projeto pedagógico da escola, oferecendo um 

local que pudessem ser facilmente encontrados e que também pudessem aprender 

habilidades de acordo com as necessidades apresentadas. 

            Assim foi criada a Sala de Convivência, um local onde as mães, pais e 

responsáveis aproveitam o espaço para trocar experiências, aprender e ensinar 

técnicas de artesanato e trabalhos manuais, enquanto aguardam o atendimento dos 

filhos. Entre as técnicas trabalhadas estão: crochê, bordado, fuxico, papel machê e 

reciclagem. 

 

Vivencias de estudantes com Atendimentos Individualizados 

no Interdisciplinar/ Capoeira Adaptada  

Os estudantes com Atendimento Individualizados autorizados pela SUBIN, não 

tem em sua grade curricular atendimentos nas áreas do Interdisciplinar/Capoeira 

Adaptada. 

Com a crescente demanda e envolvimento dos estudantes e professores 

(as), o Projeto Capoeira Adaptada e as áreas de atendimento do Projeto 

Interdisciplinar (Ambiental, Artes, Informática) aos poucos está sendo ampliado 

para os estudantes em atendimento individualizado. Com planejamento prévio 

entre os professores regente e professores  atuantes da área de Educação Física 

responsável pelo projeto - Capoeira Adaptada e Interdisciplinar e seguindo as 

devidas adequações,  quinzenalmente, é realizada a participação do estudante 

acompanhado do professor regente na área de interesse do estudante. 

O retorno dessas vivências já é perceptivelmente positivo, visto a maior 

interação entre os estudantes promovendo sua socialização, desenvolvimento 

cognitivo, social, afetivo e motor através das atividades propostas, o que nos 

leva a um novo estudo de cada caso para a possibilidade de uma nova 

enturmação para o ano subsequente. 
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13. Plano de Ação CEE 01 – Atividades Remotas 
 

Justificativa 
  

Este Plano de Ação visa organizar e orientar as primeiras ações do ano letivo 

de 2021, na tentativa de assegurar a universalização do acesso à educação aos 

estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista no período de atividades 

remotas. 

 

Acolhimento  

 

 O acolhimento a comunidade escolar será por meio do uso das tecnologias 

(ligações telefônicas, vídeos, Lives, Google meet, plataforma escola em casa, etc.). 

Entendemos que nem todos possuem os meios tecnológicos para o acesso as 

atividades remotas, e pensando sobre esse prisma, haverá disponibilidade de material 

impresso e /ou kit pedagógico para que nenhum estudante fique fora do processo de 

aprendizagem. 

 

 

Metodologia  

 

 A metodologia escolhida por nossa Unidade escolar está de acordo 

com as necessidades implicadas no período vivido, Atividades Remotas, mediadas 

pelas tecnologias e apoiadas pela SUBIN – Subsecretaria de Educação Integral e 

Inclusiva. 

 Plataforma Google Sala de Aula; 

 Vídeo Aulas; 

 Canais de Televisão; 

 Lives - Youtube 

 Grupos de Whatsapp (grupos de transmissão e tira dúvidas com professores e 

equipe de apoio); 
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 Entrega de atividades impressas e materiais pedagógicos retirados na escola; 

 Escrituração: diário físico, PIBI(estudante), professores (relatório de 

atividades), ambos preenchido pelo professor. 

 
 

Atuação dos profissionais no período remoto – Atividades 
não presenciais 
 

 Os professores estarão diariamente disponíveis para sanar quaisquer dúvidas 

através das ferramentas digitais; 

 Professores, regentes e equipe de apoio pedagógico, atenderão os estudantes 

através de Whatsapp, e/ou Google Sala de Aula; 

 Semanalmente serão realizadas coordenações por segmento e coordenação 

coletiva; 

 Os Relatórios de Atividades – (RA) (teletrabalho) serão entregues 

mensalmente por e-mail (ednapsi@cee01.page ) e analisados pela Equipe Gestora, 

repassados ao Supervisor Administrativo para anexar à folha de ponto dos servidores. 

 O Plano Interventivo Bimestral Individual (PIBI) será entregue via Google 

drive (formulário) bimestralmente, o professor regente, interdisciplinar, e educação 

física desenvolvem juntos por estudante; 

 Os Professores de Apoio (readaptados e restrição) darão suporte à 

coordenação pedagógica e confecção e entrega de materiais. 

 Serão ofertadas atividades impressas/kit pedagógico aos estudantes que não 

possuem meios tecnológicos para a realização de atividades; 

 Busca ativa dos estudantes com intuito de sua participação nas atividades 

ofertadas. 

 Os profissionais de conservação e limpeza serão convocados semanalmente 

para higienização e limpeza dos espaços comuns do ambiente escolar, visto que, a 

Equipe Diretiva encontra-se em trabalho por escala. 

 

Os auxiliares em educação que não compuserem os requisitos para as Atividades 

Remotas (portaria, merendeiros, monitores/ESV) deverão seguir o Decreto nº 41.849, 

27 de fevereiro de 2021 e aguardar recomendação das instâncias superiores. 

 

mailto:ednapsi@cee01.page
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Atendimento ao Público 
 

 Todo atendimento ao público será realizado respeitando as regras de saúde 

apresentadas pelo Ministério da Saúde / Secretaria de Saúde. 

 É obrigatório o uso de máscara nas dependências da escola; 

 As retiradas das atividades impressas serão previamente agendadas com a 

Equipe Gestora; 

 Deverão ser respeitados os dias e horários agendados para retirada de 

atividades. 

 

Metas a serem alcançadas 
 

 Promover o direito de aprendizagem ao educando; 

 Disponibilizar materiais impressos aos estudantes que não possuem acesso às 

ferramentas digitais; 

 Organizar rotinas pedagógicas; 

 Acompanhar remotamente o aprendizado dos estudantes; 

 Garantir esclarecimento de dúvidas para pais e estudantes através das 

ferramentas digitais e celulares. 

 Fomentar, oportunizar e auxiliar a interação na tríade: escola – estudante - 

família; 

 

Avaliação  
 
 Este Plano deverá ser revisitado ao final do período estipulado pelas 

Diretrizes/Decreto ou a qualquer tempo que necessite de um olhar diferenciado sobre 

as questões pedagógicas e /ou estruturais aqui dispostas. 

  

Referências Bibliográficas:  
 

1. Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005- regulamenta a Lei 10436 de 24 de abril de 2002 que 

dispõe sobre a Libras.  

2. Decreto N. º 40.583-de 1º de abril de 2020. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE  ENSINO DE  TAGUATINGA  

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE TAGUATINGA 

 QNJ 20 ÁREA ESPECIAL 12 – FONE: 3901-6749 

 

39  

3. Decreto 7612 de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos 

direitos da Pessoa com deficiência – Plano Viver sem Limite.  

4. Decreto N.º 40.520, de 14 de março de 2020.  

5. LBI (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) –  

6. Lei 13146 de 6 de julho de 2015. Lei nº 9.394/1996,  

7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

8. Nota Técnica N.º 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020.  

9. Parecer N.º 33/2020 – CEDF. Resolução CNE/CEB nº 2/2001, de 11 de 

setembro de 2001 - Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica.  

10. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 (*) Institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial. 

11. Plano pedagógico da educação especial para atividades não presenciais na 

rede pública de ensino do distrito federal. 
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13.1-  PLANO DE AÇÃO - RETORNO HÍBRIDO 

JUSTIFICATIVA 

Este Plano de Ação visa organizar e orientar o retorno de forma híbrida/ remota do 

2º semestre de 2021, na tentativa de assegurar a universalização do acesso à educação 

aos estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista, apresentando 

protocolos e medidas de biossegurança que deverão ser atentamente respeitados e 

praticados na rotina escolar para o retorno as atividades educacionais. 

 

METODOLOGIA  

 As aulas presenciais; 

 Aulas remotas; 

 Uso de tecnologia assistiva; 

 Uso de materias concretos/ impresso; 

 

ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 

Nas Unidades Escolares Especializadas, como o CEE01, a disponibilização dos 

tempos de aulas são difrenciados do Ensino Regular. A Unidade escolar terá escala 

diária, ou seja, dias alternados de aula. Teremos ainda as famílias que optaram pelo 

ensino 100% remoto, que recebrão atendimento pelos meios de tecnologia assistiva 

(plataforma Escola em casa, vídeos, whatsapp, ligações) e material concreto/ impresso. 

 

ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

 

 Semanalmente serão realizadas coordenações por segmento e coordenação coletiva; 

 O Plano Interventivo Bimestral Individual (PIBI) será entregue via Google drive 

(formulário) bimestralmente, o professor regente, interdisciplinar, e educação física 

desenvolvem juntos por estudante; 
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 Os Professores de Apoio (readaptados e restrição) darão suporte à coordenação 

pedagógica e confecção e entrega de materiais. 

 Serão ofertadas atividades impressas/kit pedagógico aos estudantes que ficarão 100% 

presencial, bem como assistência por meios de tecnologia assistiva; 

 Os profissionais de conservação e limpeza contribuirão na  higienização, limpeza e 

desinfecção  dos espaços comuns do ambiente escolar; 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 
 A entrada será apenas pelo portão lateral; 

 A temperatura será aferida na entrada de cada turno, bem como o uso do 

dispensador de álcool em gel e tapete sanitizantes; 

 Cartazes informativos e educativos para conscientização sobre a prevenção a 

COVID-19; 

 Os espaços foram readequados para preservar o distanciamento; 

 Reorganização das grades de atendimento para diminuir o número de 

estudantes em sala de aula; 

 Foi disponibilizado dispensador de álcool em gel nas salas de aula, e pontos 

estratégicos para higienzação das mãos; 

 Foram construídos lavatórios/pia com dinspensador de sabonete líquido e 

toalhas de papel, na entrada principal dos estudantes para lavagem das mãos; 

 

METAS A SEREM ALCANÇADAS 

 
 Promover o direito de aprendizagem ao educando; 

 Disponibilizar materiais impressos aos estudantes que participarão 100% 

remoto; 

 Organizar rotinas pedagógicas e formação contiuada; 

 Acompanhar  o aprendizado dos estudantes; 

 Garantir esclarecimento de dúvidas para pais e estudantes através do 

atendimento exclusivamente remoto; 

 Fomentar, oportunizar e auxiliar a interação na tríade: escola – estudante - 

família; 
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AVALIAÇÃO 

 

Este Plano deverá ser revisitado ao final do ano letivo de 2021 para observer as ações, 

estabelecidas com suas potencialidades e ajustes em suas fragilidades. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005- regulamenta a Lei 10436 de 24 de abril de 2002 que 

dispõe sobre a Libras.  

2. Decreto N. º 40.583-de 1º de abril de 2020. 

3. Decreto 7612 de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos 

direitos da Pessoa com deficiência – Plano Viver sem Limite.  

4. Decreto N.º 40.520, de 14 de março de 2020.  

5. LBI (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) –  

6. Lei 13146 de 6 de julho de 2015. Lei nº 9.394/1996,  

7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

8. Nota Técnica N.º 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020.  

9. Parecer N.º 33/2020 – CEDF. Resolução CNE/CEB nº 2/2001, de 11 de 

setembro de 2001 - Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica.  

10. RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 (*) Institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial. 

11. Plano pedagógico da educação especial para atividades não presenciais na 

rede pública de ensino do distrito federal. 
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14.  Acompanhamento e Avaliação  

       O acompanhamento e avaliação são feito pela comunidade escolar, podendo ser 

revisitado sempre que houver reconsiderações que propiciem melhoras as práticas 

pedagógicas e seja facilitador de aprendizagens.  
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