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1- APRESENTAÇÃO
A proposta pedagógica está baseada na oferta de um ensino qualitativo na
abrangência da Educação Especial, com uma singularidade ímpar quanto à
valorização das relações interpessoais, o respeito às necessidades dos alunos CEE
01 e, principalmente no apoio ao desenvolvimento pleno de pessoa com
necessidades educacionais especiais (Educação Precoce, Transtorno do Espectro
Autista e Estudante com Deficiência) por meio de suas superações e de seus
talentos. Estando todos os segmentos envolvidos numa ação participativa desde a
reflexão, elaboração desta proposta e, consequentemente, de sua aplicabilidade e
avaliação, com atitudes focadas em ações/reflexões/ações.
Numa perspectiva eficaz de contribuições plausíveis, de compromisso com a
educação

especial,

com

ações

cooperativas

da

comunidade

escolar

em

consonância com a eficácia do Conselho Escolar, interagindo politicamente nas
ações de aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, favorecendo ações
educativas que contemplem a realidade escolar e de nosso alunado.
Assim, a Proposta Pedagógica literalmente é compreendido como processo
de ação coletiva entre dialógicas, reflexões, ações, com todos os fatos direcionados
e embasados nas Orientações Pedagógicas (OPs) que regem as diretrizes
relacionadas aos Centros de Ensino Especial da Secretaria de Educação do Distrito
Federal, no currículo em movimento da Educação Básica e da Educação de Jovens
e Adultos em associação com o Currículo Funcional. A Educação Especial é rica em
peculiaridades e, consequentemente, a comunidade escolar deve preservar a
qualidade de ensino de forma que haja interação entre os envolvidos, numa relação
prazerosa no ambiente escolar, num processo democrático de tomadas de decisões,
em legitimidade com a LDB (Lei 5.349/1996) e com reforço da Lei 4.751/2012, no
DF, em que se recomenda a criação de instâncias colegiadas no âmbito escolar,
como princípio para efetivação da Gestão Democrática.
Logo, com esta proposta de trabalho, almeja-se a oferta de uma
aprendizagem significativa com o objetivo de participação ativa dos segmentos da

comunidade escolar e do Conselho Escolar, com efetiva colaboração no cotidiano
escolar e disponibilidade e responsabilidade pela contribuição quanto à construção
de um paradigma inovador mediante a uma inclusão social autêntica vinculada à
globalização, a socialização, a diversidade cultural, a sustentabilidade, valorização
do meio ambiente e alimentação saudável.
Vale ressaltar que, a educação e o plano de ação de uma instituição de
ensino deve estar embasado nas diretrizes norteadoras das modalidades da
realidade escolar e com os fatos sociais que a escola está inserida, como a
preservação do meio ambiente em ações sustentáveis e conscientes no cotidiano
escolar, que é um espaço cultural, em que o desenvolvimento pleno do estudante se
faz por meio de habilidades cognitivas, artísticas e motoras, mesclado do resgate e
da autonomia de nossos educandos, juntamente com a afetividade e valorização da
comunidade escolar. No ensino especial a formação continuada dos docentes se faz
extremamente relevante neste processo. E isso se estende a todos os funcionários
que atuam no Centro de Ensino Especial.
A escola torna-se um espaço de extrema funcionalidade, em junção da teoria
e prática, (competências e habilidades), com uma proposta pedagógica que alcança
seus objetivos na busca por sanar os anseios de todos os envolvidos, a qualificação
dos funcionários e a formação plena do educando. Por este motivo a autonomia e
democracia devem caminhar juntas desde o início da construção da proposta
pedagógica, em meio às ideias, indagações e ações concretas dos partícipes, num
contexto de conhecer e debater sobre os dispositivos legais referentes à
organização de trabalho educativo em nossa instituição, propondo elementos que
permitam uma visão crítica e alternativa da organização do trabalho com ações
concretas que edificam o Ensino Especial com um todo, conquistando “um lugar ao
sol” par nossos estudantes com de necessidades educacionais especiais, focando
em seus talentos num contexto de diversidade cultural autêntico, sendo esta nossa
função social.
2- HISTORICIDADE

O Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia foi criado a partir da resolução
453 em 18/02/1981 atendendo uma demanda da comunidade local à grande procura
de orientação para estudantes com necessidades educacionais especiais. Havia
uma oferta de nove escolas classes de ensino regular nas imediações para atender
a comunidade do P Sul. Dentre as escolas a Escola Classe 42, atual Centro de
Ensino Especial era a que tinha a menor demanda de estudantes, os quais foram
remanejados para outras unidades, passando a matricular apenas estudantes com
deficiência com possibilidade de atendê-los em classes especiais, cuja as turmas
eram menores, por modalidades e tinham como objetivo prepará-los para a
integração total em classes comuns do ensino regular.
Assim, a comunidade escolar do Centro de Ensino Especial 01 vivenciou esta
trajetória com determinação, em busca de manter garantias reais de inclusão social
aos seus estudantes, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e
promovendo organização pedagógica adequada às individualidades utilizando o
currículo adaptado e funcional. Com perspectiva de inclusão, atualmente é ofertado
atendimentos de Educação Precoce de 0 a 4 anos incompletos. Na Educação
Precoce mais de 90% dos estudantes são encaminhados para o ensino regular no
final de cada ano letivo. A garantia de permanência do estudante no centro de
ensino é avaliada por vários profissionais de educação (professores e equipe de
apoio pedagógico, orientação educacional, SEAA e gestores). O atendimento
complementar, neste ano letivo, é ofertado juntamente com o atendimento
interdisciplinar para maior interação entre os estudantes do Centro com os
estudantes que estudam em escolar regulares e que são atendidas nesta Instituição
em horários opostos, assim de acordo com a estratégia de matrícula deste ano de
2019, que afirma a oferta de atendimento exclusivamente substitutivo ao ensino
comum aos estudantes que necessitam do Currículo Funcional e atendimento
complementar aos (às) estudantes das Classes Especiais e estudantes com
Deficiência e TEA matriculados no ensino comum.
A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (ONU 2006),
ratificada pelo Brasil pelos Decretos 186/2008 e 6949/2009, em seu artigo 9º, afirma
que “a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados deverão tomar as

medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação”. Neste contexto, contamos com a oferta do transporte escolar cedido
pela secretaria de educação/DFTRANS operado pela empresa RODOESTE
TRANSPORTE. São ônibus adaptados que conduzem os estudantes da residência à
escola e vice-versa, dando oportunidade a um transporte de qualidade com conforto
e comodidade, trazendo aos pais segurança e tranquilidade.

2.1- EQUIPE ESCOLAR
Gestão
FUNÇÃO
DIRETORA
VICE-DIRETOR
SUPERVISORA PEDAGÓGICA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SECRETÁRIO ESCOLAR

RESPONSÁVEL
ANA MARIA RABELO
EDMAR SEVERO
ADRIANA SOUZA
REGINA SERQUEIRA
MÁRCIA REGINA

Modalidade de atendimentos
TURNO
MATUTINO

VESPERTINO
TOTAL

MODALIDADE
PRECOCE
DMU
TGD
OP
COMPLEMENTAR
PRECOCE
DMU
TGD
OP
COMPLEMENTAR
427

ESTUDANTES
95
49
15
20
34
103
40
20
32
19

Corpo Docente
FUNÇÃO

QUANTITATIVO

PROFESSOR REGENTE

PROFESSOR DE ATENDIMENTOS





69
LABORATÓRIO – 01
EDUCAÇÃO FÍSICA – 08
EDUCAÇÃO AMBIENTAL –



04
ARTES – 06

INTERDISCIPLINARES/COMPLEMENTAR

PROFESSOR DO PROJETO SEMEANDO
IDEIAS
PROFESSORES READAPTADOS
COORDENADOR
PEDAGOGA (EEAA)
PSICÓLOGA (EEAA)
ORIENTADORA EDUCACIONAL

01 APOIO ADMINISTRATIVO
08
04
01
01
0

Apoio Administrativo/Serviços Gerais – Carreira Assistência
FUNÇÃO
SECRETARIA
COPA E COZINHA
AGENTE DE EDUCAÇÃO PORTARIA
AGENTE DE EDUCAÇÃO VIGILÂNCIA
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
APOIO À DIREÇÃO (READAPTADOS)
SERVIÇOS GERAIS
MONITOR (ESV)
ESV

QUANTITATIVO
03
04
04
05
11
01
02
10 (PERÍODO INTEGRAL)

Organização dos Espaços Físicos
ESPAÇO
SALA DE DIREÇÃO
SALA DE COORDENAÇÃO
SALAS DE AULA
SECRETARIA
SALA DE ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL
SALA DA EEAA
SALA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE
01
01
28
01
0
01
01

SALA/SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
SALA DE INFORMÁTICA
SALA DE ATENDIMENTOS – ARTES –

01
01
03

TEATRO/MÚSICA/VISUAIS
SALA DE PROJETO: SEMEANDO

01

IDEIAS
SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SALA DOS PROFESSORES
HORTA/SALA DE EDUCAÇÃO

02
02
01

AMBIENTAL
QUADRA DE ESPORTES
PÁTIO COBERTO/REFEITÓRIO
CANTINA
DEPÓSITO PARA MERENDA
DEPÓSITO DE MATERIAL DE

01
01
01
01
01

EXPEDIENTE
BANHEIRO PARA PROFESSORES
BANHEIRO PARA ESTUDANTES
PISCINA

02
05
02

Recursos Financeiros
VERBAS GOVERNAMENTAIS
PDDE (PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA
PDAF (PROGRAMA DE

ORIGEM
GOVERNO FEDERAL

GDF
DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
VERBAS NÃO GOVERNAMENTAIS
Recursos próprios gerados pela comunidade escolar e funcionários com festas,
rifas e bazar. Estas verbas são recursos financeiros que fortalecem as atividades
lúdicas e projetos pedagógicos no cotidiano escolar.
3- DIAGNÓSTICO DE REALIDADE ESCOLAR
Esta Unidade Escolar está inserida em uma comunidade carente, visto que,
neste contexto, muitas famílias sobrevivem com renda baixa. Um fator alarmante é
que o benefício da pessoa com deficiência, às vezes, se torna a renda principal do
lar.

Além do pedagógico, a afetividade e o acolhimento são virtudes que
apreciamos e investimos no cotidiano escolar com o Estudante e ao receber as
famílias; na construção do saber as relações interpessoais são essenciais no
desenvolvimento dos alunos na interação social, na autonomia e formação pela dos
mesmos.
É uma escola com diversidade e, principalmente que presa pelas tomadas de
decisões coletivas e pela sensação de bem-estar no dia-a-dia durante as aulas e
atividades contidas nos projetos literários, esportivos, artísticos, entre outros.
As famílias dos estudantes são, em sua maioria, presentes no ambiente
escolar e em eventos a participação delas é bem satisfatória.
Enfim, a criticidade é uma característica marcante de nossa comunidade
escolar e a parceria entre todos os segmentos traz solidez em nossa luta pela
inclusão social autêntica dos estudantes na sociedade em geral.
Nossos estudantes são artistas e estão “ganhando” a sociedade do DF com o
belíssimo trabalho teatral realizado pelos professores de Artes e convidados, sendo
respeitadas as limitações e quadro clínico como, imunidade baixa, comprometimento
motor, paralisia cerebral, dentre outras. Mas, é gratificante para nós, enquanto ser
humano, dividir espaço com esse alunado que tanto amor se faz recíproco.
O transporte escolar é ofertado à grande parte do alunado, exceto para os
estudantes do atendimento complementar e Educação Precoce.
Ofertamos quatro atendimentos interdisciplinares/complementares nas áreas
de Educação Física, Laboratório de Informática, Artes e Educação Ambiental,
visando uma educação aprimorada.
4- MISSÃO
Ofertar, com autenticidade e responsabilidade um ensino qualitativo,
prazeroso e sistemático, com elaboração e aplicabilidade de projetos que se tornem
significativos na aprendizagem plena do estudante, contribuindo para a aquisição do
saber num paradigma pedagógico lúdico e contextualizado, embasado nas diretrizes
das Orientações Pedagógicas que delineiam o Ensino Especial no DF, no currículo

em movimento, no currículo de Educação Básica (anos iniciais) e no currículo da
EJA (Educação de Jovens e Adultos).

5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A formação contínua do docente torna-se peça fundamental numa prática
educativa sistemática, humanizada, produtiva e qualitativa. Vale ressaltar que cabe a
equipe gestora direcionar momentos de estudos/capacitação dos professores, dos
demais funcionários da escola com orientações pertinentes sobre a atuação no
ensino especial, respectivamente cada um em sua determinada função, porém, com
um olhar especial e com domínio de causa em trabalhar com alunos. Mas, estas
temáticas quanto as capacitações deverão ser pontuadas no princípio da
democracia participativa e comunitária. Assim, nesta construção e implementação de
momentos de capacitação, em meio a cursos, debates, fóruns, palestras, etc. abrese espaço para temáticas de interesse social como: diversidade cultural,
sustentabilidade, preservação do meio ambiente, inclusão social, etc. enfatizando
uma educação mesclada com elementos históricos, econômicos, sociais e políticos.
Dentre outros fatores, o incentivo à participação dos grupos em coordenações
pedagógicas inovadoras, leva à construção do conhecimento e a uma prática
pedagógica baseada em princípios, políticos e sociais em comum acordo com a
otimização do uso da criatividade e ludicidade, no âmbito da diversidade/pluralidade
cultural, como temas norteadores da prática pedagógica, num contexto social,
cognitivo e afetivo. Assim, segue-se como orientações determinantes na prática
pedagógica:
 Estudos para nortear a prática em sala de aula;
 Avaliação inicial/diagnóstica do estudante como forma de nortear o Plano






Pedagógico Individual;
Respeito a individualidade, singularidades, peculiaridades do estudante;
Prioridade para desenvolver a autonomia, a independência do estudante;
Valorizar as experiências externas ao ambiente escolar do estudante;
Possibilitar a aprendizagem com os pares;
Afetividade e inclusão;

 Inserção da família no plano pedagógico;
 Coletividade dos segmentos escolares em tomadas de decisões;
 Avaliação contínua e processual do trabalho pedagógico e da práxis
pedagógica;
 Promoção de momentos motivacionais para o docente.
Atendendo as orientações do Currículo em movimento sobre algumas
ferramentas pedagógicas que colaboram significativamente, no sentido de valorizar
as potencialidades dos estudantes inseridos nesta UE. Entre elas estão:







Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA);
Integração Social;
Método TEACCH1
Método ABA 2;
Instrumentos de avaliação, como o Portage;
Sala de aula com rotina estruturada.
Bem como, produção de material pedagógico adaptado, palestras, oficinas de

instrumentalização, entre outras ações desenvolvidas no âmbito escolar.
Para isso são utilizados os próprios profissionais especializados em cada área
descrita, assumindo assim a função de formação de profissionais, utilizando a
coordenação pedagógica como determinado no Regimento Escolar da SEEDF
subsidiando o planejamento e o desenvolvimento do trabalho pedagógico no artigo
119 considera:
A Coordenação Pedagógica constituise em um espaço-tempo de reflexões sobre
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 ao Projeto Político Pedagógico. §
1º

As

ações

devem

contemplar

a

implementação do Currículo da Educação

Básica e das Orientações Pedagógicas da
SEEDF em vigor.
Portanto, a Proposta Pedagógica também procura nas práticas diárias da
escola que remetem ao pedagógico pensar junto com os docentes investido na sua
formação continuada acreditando que esse se constitui um dos caminhos para o
sucesso escolar, consolidando a visão do coletivo fortalecendo assim o trabalho
proposto nesta Unidade de Ensino (UE).
6- OBJETIVO GERAL
Oportunizar uma educação por excelência embasada na mediação docente
no

ato

de

ensinar

prazerosamente

e

com

significância,

respeitando

as

singularidades e necessidades dos seus talentos, a liberdade de expressão com a
construção de novas aprendizagens, de acordo com o PPI (Planejamento
Pedagógico Individual) de cada estudante.
6.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Articular projetos pedagógicos para utilizá-los considerando espaços,

-

tempo, sujeitos e objetos do conhecimento.
Otimizar o uso da cozinha experimental para desenvolver estratégias
pedagógicas que favoreçam o aprendizado e desenvolvimento do

-

estudante.
Promover exposições dentro e fora da UE produzidos pelos projetos (PAI).
Promover mediações de conhecimentos, habilidades e formação de
atitudes e valores e desenvolver a independência, criatividade e

-

autoconfiança dos estudantes desta unidade.
Ampliar o “leque” de apresentações do teatro e dança em todo o território

-

do DF.
Apoiar os docentes das Oficinas Pedagógicas em sua totalidade.
Executar momentos culturais, horas cívicas, culminância de projetos,
oficinas, apresentações, palestras e dinâmicas envolvendo a família do
educando, e todos os segmentos da escola.

-

Oportunizar uma educação de qualidade e prazerosa para os educandos,
mesclando atividades diversificadas, recreação pedagógica entre regentes

-

e estudantes.
Fortalecer o projeto de transição com as escolas que recebem estudantes
oriundos do CEE 01 para a inclusão.

-

Reestruturar a coordenação pedagógica em três etapas:

a) Coordenação pedagógica setorizada com o coordenador de área, análise
do trabalho realizado mediante a ação-reflexão-ação, estudo de caso de
estudantes, proposta de trabalho, intervenções necessárias para melhor
andamento do processo da práxis pedagógica.
b) Coordenação pedagógica coletiva visando à formação continuada,
dialógica quanto à realidade da escola, tomadas de decisões coletivas,
planejamento de atividades pedagógicas e palestras.
c) Coordenação pedagógica destinada ao regente para sistematizar sua
práxis/ações pedagógicas, seu planejamento individual, construções e
adequações pedagógicas.

7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS
Em 2014, a SEEDF lançou o Currículo em Movimento, objetivando uma
educação qualitativa e sistemática que valorize umas práxis pedagógica significativa
e embasada no respeito aos 3 eixos norteados, “Educação para a Diversidade”,
“Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos” e Educação para a
Sustentabilidade”. Assim, esta UE está de acordo com o Currículo em Movimento o
quando organiza seu trabalho pedagógico que o contempla de forma significativa, e
que os envolvidos nesse processo se humanizam cada vez mais, por meio de
reflexões, intervenções e com a valorização da diversidade cultural, do respeito ao
meio ambiente/preservação/sustentabilidade e aos valores, direitos e deveres de

todos os segmentos. Visto que, a interdisciplinaridade, o respeito mútuo sejam
vertentes na edificação com sucesso desse processo de aprendizagem.
A Secretaria de Educação do DF, reafirmou seu compromisso com a
educação de qualidade social para o sistema de ensino e com o intuito de garantir
que o currículo continue a serviço da aprendizagem de todo aluno. Apresenta uma
implementação a 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal que visa
a articulação das diferentes áreas do conhecimento, com vistas à compreensão
crítica e

reflexiva da realidade, demostra também compromisso ético no

cumprimento da junção social da escola.
Assim, nossas concepções teóricas, no trabalho com alunos com base nos
fundamentos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Especial e
fundamentada na pedagogia histórica crítica e psicológica histórica cultural,
considerando objetividade de todos os envolvidos no processo de ensino
aprendizagem.

8- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

De acordo com a LDB nº 9.394/96, o currículo deve ter uma base
comum, que pode ser complementada ou suplementada para
atender

as

estudantes

características
com

graves

dos

estudantes.

comprometimentos

Em

caso

de

mentais

ou

múltiplos, em que não seja possível o acesso ao currículo
comum, aponta-se a possibilidade de um currículo funcional, que
terá um caráter pragmático com alterações significativas. De
acordo com a resolução nº 02/2001, tanto o currículo como a
avaliação devem ser funcionais e propiciar desenvolvimento de
competências sociais, acesso ao conhecimento, à cultura e às
formas de trabalho valorizadas pela comunidade e inclusão do
estudante na sociedade. Dessa forma, tratar do currículo da
Educação Especial necessariamente implica tratar do currículo
de cada uma das modalidades de ensino, pois o estudante com
deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas
habilidades/superdotação estará presente em cada uma delas.

O CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE CEILÂNDIA, é uma Unidade
Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que oferta um atendimento
especializado aos estudantes que apresentem laudo médico das seguintes
deficiências: TEA (Transtorno do Espectro Autista), Deficiência Física, Sensorial
(Visual, Auditiva e Surdocegueira), Intelectual e Deficiências Múltiplas.
O espaço foi organizado para atender a comunidade escolar de acordo com
as necessidades específicas da mesma. Compõe o espaço salas adaptadas, sala de
psicomotricidade, laboratório de informática, quadra esportiva, piscinas, refeitório,
sala de educação física, horta, jardins. Todos esses ambientes são espaços
destinados ao desenvolvimento de atividades pedagógicas que estão inseridas
neste projeto pedagógico da escola.
Relação escola x comunidade: a interação que ocorre entre o Centro de
Ensino e a comunidade se dá de forma aberta, possibilitando a participação de todos
os segmentos na construção de todo processo educacional. A abrangência desta
participação comunitária refletiu na melhor organização da escola, otimização de
espaços, nos conselhos deliberativos, participação mais efetiva nos eventos
escolares.
O encaminhamento para atendimento em Centros de Ensino Especial
somente ocorrerá após criterioso estudo de caso realizado pela Coordenação

Regional de Ensino de Ceilândia (CREC). A equipe composta por uma psicóloga e
uma pedagoga, realiza a análise do diagnóstico do estudante adequando a um
currículo específico que se enquadra nos programas, projetos e atendimentos
ofertados pelo Centro de Ensino. A atuação é pautada em ações institucionais
preventivas e interventivas, visando o estimular o desenvolvimento dos estudantes
que apresentam necessidades educacionais especiais. A equipe avalia, acompanha,
faz estudo de caso e formula relatórios a respeito do estudante com o intuito de
proporcionar o mais adequado a cada estudante. O trabalho a ser realizado pela
equipe propõe-se em uma atuação pautada nas três grandes dimensões, que não
devem acontecer de forma estanque, mas concomitantemente na prática cotidiana
dos profissionais da equipe do EEAA, quais sejam: Mapeamento Institucional,
Assessoria ao trabalho coletivo do corpo escolar, Acompanhamento do processo de
ensino-aprendizagem.
Papel do Técnico em Gestão Educacional (especialidade monitor), no Centro
de Ensino Especial consiste em atender os estudantes com Deficiência, TEA e
educação precoce. Tal atendimento acontece após apreciação do estudo de caso a
ser realizado com os profissionais que acompanham o estudante, tendo em vista a
necessidade de apoio para o seu desempenho funcional em relação às habilidades
adaptativas (locomoção, higiene e alimentação), com suporte considerável dos
educadores sociais voluntários.

A Unidade de Ensino é organizada respeitando a Estratégia de Matrícula
estabelecida anualmente pela Coordenação de Acompanhamento da Oferta
Educacional, que normatiza as etapas educacionais por programas, projetos e
atendimentos seguindo a ordem abaixo:
PROGRAMAS,
ÁREA
PROJETOS
E
ATENDIMENTO

Nº
DE PÚBLICO A SER Nº
DE
PROFESSORE ATENDIDO
ESTUDANTE
S
S

PROGRAMA
EDUCAÇÃO
PRECOCE

DE

Na
área
de 10 a 18
1 especializado Atividades
de 40 horas
Na
área
de
10 a 18
Educação Física
4
a
6
Estudantes com (atendimento
1 especializado
Deficiência
5 dias da
de 40 horas
Intelectual (DI)
semana
durante 5h)

2
a
3
(atendimento
5 dias da
semana
durante
5h)
De 4 a 6
estudantes –
atendimentos
em
dias
alternados
PROGRAMA
DE Etapa 1 Estudantes com
duas ou três
ATENDIMENTO
Com
idade 1 especializado Deficiência
vezes
por
PEDAGÓGICO
entre 4 e 5 de 40 horas
Múltipla (DMU)
semana – 8 a
ESPECIALIZADO
anos
15 estudantes
– atendimento
em
dias
alternados
duas ou três
vezes
por
semana
–
grade horária
50minutos
Estudantes com
Transtorno
1 especializado Global
do
de 40 horas
Desenvolvimento
(TGD)
PROGRAMA
DE
1 especializado Estudantes com
ATENDIMENTO
Etapa 2 de 40 horas
Deficiência
PEDAGÓGICO
Com
idade
Intelectual (DI)
ESPECIALIZADO
entre 6 e 8

1
a
2
(atendimento
5 dias da
semana
durante 5h)
6 a 10 –
atendimento 5
dias
da
semana
–

durante 5h
1 especializado
de 40 horas

anos

2 a 3 –
atendimento
durante 5 dias
da semana –
durante 5h
4
a
6
estudantes
atendimento
alternados de
dois a três
Estudantes com
vezes
por
Deficiência
semana
Múltipla (DMU)
durante 5h
8
a
16
estudantes
atendimentos
em dias e
horários
alternados
duas ou três
vezes
por
semana

1 especializado Estudantes com
de 40 horas
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento
(TGD)
PROGRAMA
DE
ATENDIMENTO
Etapa 3PEDAGÓGICO
Com
idade
ESPECIALIZADO
entre 9 e 10
anos

1
a
2
atendimento 5
dias
da
semana
durante 5h

6
a
10
atendimento 5
dias
da
semana
Estudantes com durante 5h
1 especializado
Deficiência
10
a
15
de 40 horas
Intelectual (DI)
estudantes –
atendimentos
em
dias
alternados
durante 5h
1 especializado Estudantes com 2
a
3
de 40 horas
Deficiência
estudantes –
Múltipla (DMU)
atendimento

durante 5 dias
da
semana
durante 5h
4
a
6
estudantes –
atendimento
alternado
durante 5h –
duas ou três
vezes
por
semana
8
a
15
estudantes –
atendimento
em dias e
horários
alternados –
duas ou três
vezes
por
semana
1 especializado
de 40 horas

1
a
2
estudantes –
atendimento
durante 5 dias
da
semana
durante 5h
4 estudantes
– atendimento
alternado
Estudantes com
durante 5h –
Transtorno
duas ou três
Global
do
vezes
por
Desenvolvimento
semana
(TGD)
8 estudantes
– atendimento
em dias e
horários
alternados –
duas ou três
vezes
por
semana

PROGRAMA
DE
1 especializado Estudantes com
ATENDIMENTO
Etapa 4de 40 horas
Deficiência
PEDAGÓGICO
Com
idade
Intelectual (DI)
ESPECIALIZADO
entre 11 e 14
anos

6
a
10
estudantes –
atendimento
durante 5 dias
da
semana

durante 5h
10
a
15
estudantes –
atendimento
alternado
durante 5h –
duas ou três
vezes
por
semana
1 especializado
de 40 horas

2
a
3
estudantes –
atendimento
durante 5 dias
da
semana
durante 5h
4
a
6
estudantes –
atendimento
alternado
Estudantes com durante 5h –
Deficiência
duas ou três
Múltipla (DMU)
vezes
por
semana
8
a
15
estudantes –
atendimento
em dias e
horários
alternados –
duas ou três
vezes
por
semana

1 especializado Estudantes com
de 40 horas
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento
(TGD)

1
a
2
estudantes –
atendimento
durante 5 dias
da
semana
durante 5h
4 estudantes
– atendimento
alternado
durante 5h –
duas ou três
vezes
por
semana
Mínimo
8

estudantes –
atendimento
em dias e
horários
alternados –
duas ou três
vezes
por
semana
PROGRAMA
DE Atividades
ATENDIMENTO
Interdisciplinare
INTERDISCIPLINA s
R

1 especializado Estudantes
do
de 40 horas Programa
de
para cada área Educação Física
Especial e das
áreas de Arte e
Educação
Ambiental

Poderão ser
ofertados até
7
atendimentos
por
estudantes
em
3
modalidades.
Para
Educação
Física
poderão ser
ofertados
3
atendimentos
e as demais
2.
Atendimento
individual
poderão ser
ofertados
9
atendimentos
em
até
4
modalidades,
agrupados em
blocos ou em
até 3 dias da
semana.
O número de
atendimento e
modalidades
dependerá da
avaliação
e
indicação da
equipe
pedagógica
da UE.
Cada
atendimento
deverá ter 50

minutos.

PROGRAMA
DE
OFICINAS
Pedagógico
PEDAGÓGICAS

ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
COMPLEMENTAR

Atividades
Complementare
s

Estudantes com
diferentes
deficiências
atendidos
no
1 especializado
Currículo
de 40 horas
Funcional, com
perfil para as
oficinas
Pedagógicas

3 especializado Estudantes
de em regime incluídos
em
de 20/20 horas Classe Comum e
Projeto
Interventivo
da
EJA, Integração
Inversa, Classe
Especial, Classe
Bilíngue
e
Unidade
Especial,
nas
áreas de Arte,
Informática
e
Educação Física

12
a
16
estudantes –
atendimento
durante 5 dias
na semana –
durante 5h
18
a
28
estudantes –
atendimento
em
dias
alternados
durante 5h
Poderão ser
ofertados até
7
atendimentos
por
estudantes
em
3
modalidades.
Para
Educação
Física
poderão ser
ofertados
3
atendimentos
e as demais
2.
Atendimento
individual
poderão ser
ofertados
9
atendimentos
em
até
4
modalidades,
agrupados em
blocos ou em
até 3 dias da
semana.
O número de
atendimento e
modalidades
dependerá da
avaliação
e
indicação da

equipe
pedagógica
da UE.
Cada
atendimento
deverá ter 50
minutos.

9- CONCEPÇÕES CURRÍCULAR PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Em se tratando de organização funcional, a avaliação tem momentos
diferentes quanto as suas subdivisões: Avaliação Institucional - avaliação por meio
de debates, reuniões sobre o andamento e progresso existente em todo o contexto
escolar, observando as potencialidades e fragilidades.
Avaliação educacional - voltada para estudos de casos, diagnósticos dos
estudantes, diálogos, palestras e outras atividades que envolvam desenvolvimento e
crescimento dos estudantes; avaliação do Regente em Conselho de Classe com
troca de informações entre professores sobre cada caso em sua especificidade.
Debates mediante aos momentos de coordenações pedagógicas setorizadas e
coletivas.
Neste sentido a avaliação formativa, assumirá a função de informar o
professor e o educando sobre o resultado da aprendizagem no decorrer do
desenvolvimento das atividades escolares, contidas no currículo da educação
básica, tornando-se um instrumento que indica como os estudantes estão se
modificando em direção aos objetivos propostos.
Sabendo que a avaliação é um ato processual, destacamos que os temas que
regerão nosso desempenho, serão a união em tomadas de decisões numa temática
embasada na ação-reflexão-ação, sendo encaminhados por uma comunidade
escolar observadora, autônoma e crítica que, acima de tudo contínua e essencial no
processo de desenvoltura para o alcance de nossos objetivos.
Desta maneira, o acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico será

voltado para o alcance dos objetivos propostos, mantendo coerência entre os
princípios educacionais assumidos pela escola e a concepção.
Atuar prioritariamente com Estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais com grau severo de comprometimento cognitivo, social e/ou psicomotor e
portanto, ainda sem condições para inclusão no ensino regular, faz com que o CEE
prime pela flexibilização do currículo à estas especificidades. Conforme orientações
da LDB e SEEDF “currículo regular é tomado como referência básica e, assim
sendo, são adotadas estratégias metodológicas que visam atender especificidades
dos alunos, objetivando estabelecer uma relação harmônica entre essas
necessidades e a programação curricular. Tem-se a clareza de que o estudante não
deve aprender conteúdos diferentes, mas aprender conteúdos de diferentes
maneiras. Desta forma nossa proposta curricular é construída com maior parcela do
Currículo da Educação Infantil, da Educação Básica e do currículo funcional. Tudo
isto em consonância com o preconizado pelo Currículo em Movimento da Educação
Especial vigente.
A Educação Especial deve dialogar e interagir com várias matrizes
curriculares que orientam etapas e modalidades de ensino. De acordo com
a LDB nº 9.394/96, o currículo deve ter uma base comum, que pode ser
complementada ou suplementada para atender as características dos
estudantes. Em caso de estudantes com graves comprometimentos mentais
ou múltiplos, em que não seja possível o acesso ao currículo comum,
aponta-se a possibilidade de um currículo funcional, que terá um caráter
pragmático com alterações significativas. De acordo com a Resolução nº
02/2001, tanto o currículo como a avaliação devem ser funcionais e
propiciar

desenvolvimento

de

competências

sociais,

acesso

ao

conhecimento, à cultura e às formas de trabalho valorizadas pela
comunidade e inclusão do estudante na sociedade.
(Currículo em Movimento da Educação Especial –p. 20 e 21)

Para tanto, as adequações curriculares não podem significar um esvaziamento
do currículo. Deve ser compatível com diversas necessidades de estudantes e, por
isso mesmo, capaz de atender efetivamente a todos, respeitando e valorizando a
diversidade. As adequações curriculares propriamente ditas são compreendidas
como um conjunto de modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas

de avaliação no currículo como um todo, ou em aspectos dele, para acomodar
estudantes com necessidades especiais. Vale ressaltar que com base na descrição
do currículo em movimento no que tange as expectativas em relação ao estudante do
CEE, este tem as dificuldades próprias de assimilação, no entanto, tem os direitos
legais de ter acesso às informações do mundo em que vive e, portanto, aos
conteúdos do currículo da educação básica, com adequações necessárias. Estar na
escola, participar, aprender e desenvolver suas potencialidades é o real significado
da inclusão como conceito geral. Cabe ainda salientar que, adequações curriculares
não dizem respeito somente ao tipo de turma (classe comum inclusiva, integração
inversa, classe especial, EJA interventiva ou etapas do Centro de Ensino Especial)
onde o estudante se encontra inserido, mas a necessidade especial apresentada por
ele. Toda e qualquer adequação é relevante, independentemente de sua intensidade.
Por seus atendimentos de altas necessidades escolares, o CEE 01 tem como
preponderante o uso do currículo funcional e este segundo SUPLINO, 2007, p. 34,
“O currículo funcional foi implementado para pessoas com deficiência
intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento que, apesar do avançar
da idade, ainda não conseguiam realizar tarefas mínimas relacionadas à
autocuidados ou autoproteção e independência, por exemplo. No sentido
estrito da palavra, funcional se refere às “... habilidades (objetivos) que
serão ensinadas e que terão função para a vida do estudante, que possam
ser utilizadas de imediato ou num futuro próximo. O estudante poderá
utilizar as atividades aprendidas em sua própria vida ou para contribuir em
sua família ou comunidade” (). A priorização de objetivos funcionais deve
levar em conta as habilidades que a pessoa com deficiência ou transtornos
necessita aprender para ser exitosa e ter um desempenho satisfatório em
seu meio, propiciando a sua inclusão nos diversos contextos em
desenvolvimento, familiar, escolar, comunitário e ocupacional. O currículo
funcional é uma proposta que aponta caminhos para o estudante, a sua
maneira e com o auxílio de professores e família, visto que estes podem
dizer que habilidades são realmente funcionais, favorecendo participação
social e melhor autogestão na vida”.

No CEE é recomendado há adequação curricular, o formulário de registro do
Plano Pedagógico Individual (PPI), coerente com a prática de adequação curricular
para cada estudante e sua necessidade tão específica. O formulário visa abranger as

funções cognitivas, adaptativas, psicomotoras e da formação de identidade os
diversos contextos de vivência do estudante que deverá ser preenchido
semestralmente pelos professores com participação dos profissionais que atuem com
cada estudante. Cada estudante deverá ter sua avaliação registrada tanto pelo
professor regente, quanto pelos professores do interdisciplinar e complementar das
quais sempre deverão ser anexadas na pasta do aluno.

10- PLANO DE AÇÃO – PROJETOS:

Metas
Informar
incentivar
profissionais

TALENTOS NA DIVERSIDADE ESPECIAL
Estratégias
Responsabilidades
e Divulgação de cursos
 Direção
 Coordenação
os por meio de mural e
pedagógica
desta redes sociais de cursos

Ano Letivo
2019

Unidade

Escolar disponibilizada na sala

quanto

a dos professores e dos

acessibilidade
cursos

e

aos servidores/e-mail

dos

Professores
Servidores
EEAA




Direção
Coordenação






pedagógica
SEAA
Professores
Servidores
Educadores

eventos servidores.

ofertados

pela Visitas de instituições

SEEDF/EAPE
demais

e que oferte cursos para

órgãos formação

conveniados

continuada

para que

sejam

professores

e credenciadas

servidores.
Incentivar

MEC/ EAPE.
as Definição de

relações

pelo
temas

geradores por parte do

interpessoais entre grupo: para dialógica e
os





funcionários sensibilidade,

desta Instituição de afetividade,
Ensino

e

trabalho

a em

relevância

equipe,

do autoconfiança,

trabalho coletivo.

2019

Sociais

dentre

outros.
Filmes,

palestras

(definir

grupos

responsáveis).
Viabilizar

Estudo dirigido.
a Oficina de confecção

confecção

de de brinquedos e jogos

materiais

lúdicos com materiais

pedagógicos
parceria

com recicláveis

entre

o funcional

(currículo
das

OPs,




Direção
Coordenação




pedagógica
Professores
Professoras

do

projeto

de

projeto de materiais envolvendo todas as
pedagógicos

materiais

e modalidades.

pedagógicos

professores

(em processo de

regentes.
Ofertar

subsídios Acompanhamento das

aos educadores da atividades propostas e

2019




PRF).
Direção
Coordenação

2019

Educação Precoce apoio
em

sua

ao

trabalho

práxis desenvolvido.

pedagógica para o Propiciar

formação




pedagógica
SEAA
Professores

da

área

desenvolvimento do continuada e recursos
Projeto Turma da pedagógicos.
Mônica

e

demais Auxiliar nas oficinas de

eventualidades

brinquedos, atividades

Oportunizar

diversificadas, etc.
Debates/ Palestras,

momentos

de Estudos

estudos e diálogos visitas

dirigidos,
à

outras

sobre os currículos Unidades Escolares de
da




Direção
Coordenação



pedagógica
Professores




Direção
Coordenação



pedagógica
Professores

Semestralment
e

Educação Ensino Especial.

Fundamental (Anos Implementação
Iniciais) do EJA e da currículo
Educação
para

do

adaptado/

Infantil currículo

funcional

adequação segundo os currículos

curricular

para do

Ensino

atender aos ENEE, Fundamental,
assegurando

EJA

e

aos Educação Infantil.

mesmos o acesso,
a

permanência

êxito

escolar

e
em

atendimento à Lei
9.394/96 LDB.
Estruturação

dos Montagem

da

grade

atendimentos

horária

interdisciplinares/

atendimentos

complementares

formação de grupos de

por

formação

de estudantes

de
e
por

grupos que facilitem afinidade e habilidades
as

aprendizagens cognitivas e motoras.

dos educandos .

Estudo de casos.

Semestralment
e

Disponibilizar recursos
para andamento dos
Implementar

projetos e apoio.
Mostras culturais

projetos

apresentações

pedagógicos

e

que Participação nas Horas

flexibilizem

os Cívicas,

atividades




Direção
Coordenação



pedagógica
Professores




Direção
Coordenação





pedagógica
Professores
SEAA
Servidores

2019

temas transversais, diversificadas, visitas a
a

pontos turísticos, etc.

interdisciplinaridade

Participação

e

em

pluralidade eventos interescolares,

cultural

na sociais,

construção

do festivais e exposições.

conhecimento

de

atitudes

de

e

concursos,

comportamentos
adquiridos

nas

diversas etapas da
aprendizagem.
Oportunizar
momentos

Palestras

e

projetos

de pedagógicos/

interação

entre calendário pedagógico,

escola e família, de estudos de casos com
acordo

com

o o apoio do EEAA nas

calendário
pedagógico

intervenções
com relevantes.

vistas
acessibilidade

à Mural informativo.
ao Culminância

acompanhamento

projetos com passeios

da vida escolar dos envolvendo
filhos

de
toda

e comunidade escolar.

consequentemente,
de conscientização

a

2019

da necessidade do
apoio familiar para o
desenvolvimento
pleno do estudante.
Realizar atividades Programa de cidadania




Direção
Coordenação






pedagógica
Professores
EEAA
Servidores
Parcerias



Coordenação



pedagógica
Professores



Direção

com

conforto, segurança parquinho. Pintura da

parcerias

com

e acessibilidade ao Escola.

empresas,

de

apoio

e (orientações).

orientação aos pais Ações Sociais.
em

momentos Bazar.

prazerosos

de Almoço comunitário.

socialização

e Formaturas.

formação.

Eventos

como

2019

Festa

Julina/ Feira Cultural.
Exposições

dos

projetos.
Atualizar as redes Montagem de equipe
sociais
para

da

escola responsável por esta

divulgar

as função

quanto

aos

Bimestralmente

ações pedagógicas, recursos tecnológicas e
eventos
informações
CEE 01.
Possibilitar

e atualização nas redes
do sociais de todos os
eventos

e

projetos

realizados na UE.
maior Cobertura

do

ENEE no ambiente Acessibilidade

do

órgãos

escolar e qualidade banheiro e reforma da

governamentais,

de vida.

Administração

cantina.
Vistoria

dos

portões

Regional

dos estacionamentos.

Ceilândia,

Reestruturação

Novacap,

das

instalações elétricas.
Reforma

no

parque



Embrapa.
Marcenaria

de

2019

aquático.

lúdica

Viabilizar sala ambiente

Unidade

(TV,



Escolar.
Coordenação





pedagógica
Professores
Direção
Coordenação



pedagógica
Secretaria



Escolar
Professores




Direção
Coordenação



pedagógica
Secretaria

Livros

e

Brinquedos)

Participação

de Reuniões

todos

os Encontros e dinâmicas

seguimentos

nas

avaliações
institucionais.

Zelar

pela Informes

organização

nas

da coordenações

Secretaria Escolar e pedagógicas.
apoiar

o

trabalho Apoio

realizado
secretários.

ao

pelos andamento
secretaria

bom

da

2019

2019

Escolar

da
e

fornecimento

de

materiais
administrativos
Apoiar o Conselho Divulgação de reuniões
Escolar

desta do Conselho Escolar e




2019

Escolar

Unidade Escolar e atas de reunião em
fortalecendo-o

Direção
Conselho

na mural informativo.

comunidade

Apoiar

ações

do

escolar.

Conselho Escolar e têlo como parceiro do

Assegurar

corpo diretivo.
a Divulgação em mural



Direção

2019

legitimidade
transparência

e da prestação de contas
na e atas por parte do

prestação de contas Conselho
referentes

Escolar

aos Direção

recursos

acessibilidade

repassados

à comunidade escolar.

instituição
educacional,
como

das

arrecadadas

bem
verbas
em

eventos na escola.

11- CARACTERIZAÇÃO DO EDUCANDO

e
em
à



Conselho
Escolar

A política atual de Educação Especial, segundo o Referencial curricular
nacional para a educação infantil: estratégias e orientações para a educação de
crianças com necessidades educacionais especiais (MEC,2001) com a adoção do
conceito de necessidades educacionais especiais, afirma o compromisso com uma
nova abordagem que tem como horizonte à inclusão.
No âmbito desta nova política o Atendimento Educacional Especializado à
Criança de 0 a 3 anos – Educação Precoce, permite a identificação das
necessidades educacionais especiais e a estimulação do desenvolvimento global do
estudante, bem como, a intervenção educacional para atenuar possibilidades de
atraso de desenvolvimento decorrentes ou não de fatores genéticos, orgânicos e/ou
ambientais.
Nesta perspectiva, a clientela do Atendimento Educacional Especializado à
Criança de 0 a 3 anos - Educação Precoce compreende as crianças consideradas
de risco, bem como, aquelas que apresentam necessidades educacionais especiais
como decorrência de deficiência intelectual, visual, auditiva, física/motora e múltipla;
transtorno global do desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista, TGD/TEA, de
síndromes e quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos; superdotação/altas
habilidades/hiperatividade.

12- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À CRIANÇA DE 0 A 3
ANOS – EDUCAÇÃO PRECOCE

A política atual de Educação Especial, segundo o Referencial Curricular
Nacional para a educação infantil: estratégias e orientações para a educação de
crianças com necessidades educacionais especiais (MEC,2001) com a adoção do
conceito de necessidades educacionais especiais, afirma o compromisso com uma
nova abordagem que tem como horizonte à inclusão.
No âmbito desta nova política o Atendimento Educacional Especializado à
Criança de 0 a 3 anos – Educação Precoce, permite a identificação das
necessidades educacionais especiais e a estimulação do desenvolvimento global do
estudante, bem como, a intervenção educacional para atenuar possibilidades de
atraso de desenvolvimento decorrentes ou não de fatores genéticos, orgânicos e/ou
ambientais.
Nesta perspectiva, a clientela do Atendimento Educacional Especializado à
Criança de 0 a 3 anos - Educação Precoce compreende as crianças consideradas
de risco, bem como, aquelas que apresentam necessidades educacionais especiais
como decorrência de:
-

Deficiência intelectual, visual, auditiva, física/motora e múltipla;

-

TGD/TEA e

de

síndromes

e

quadros

psicológicos,

neurológicos

e

psiquiátricos;
-

Superdotação/altas habilidades/hiperatividade.

13- ATENDIMENTOS INTERDISCIPLINARES/COMPLEMENTARES NA ESCOLA
A escola realiza 04 atendimentos interdisciplinares/complementares em tempo
real, a fim de oportunizar ao estudante experiências inovadoras com dinamismo e
eficiência, de forma que sejam ofertados paralelamente ao atendimento do professor
regente, tais como:
Atendimento Interdisciplinar de Educação Ambiental:

O atendimento Horta Escolar no Ensino Especial permite que o estudante
conquiste seu espaço, participando e acompanhando os ciclos, processos e
dinâmicas naturais. Estimula a consciência, para a preservação ambiental e objetivase favorecer o contato com a terra, a experiência da semeadora, cuidado e colheita,
autonomia, responsabilidade, consciência acerca da alimentação saudável e
trabalho coletivo. Por meio da Horta Escolar desenvolvem-se conhecimentos e
habilidades que estimulam os estudantes a produzir, descobrir, selecionar e
consumir alimentos saudáveis. Outra vertente é destina-se ao paisagismo e
urbanização que por meio da reciclagem de pneus, vasos ornamentais,

escoramentos de muros e mini canteiros. Vale ressaltar que a educação ambiental
entra como fator fundamental quanto à aspectos referentes à conscientização da
preservação do ambiente e o mundo sustentável, visto que pela lei 9.759/99 a
educação ambiental deve ser destinada a todos os estudantes no âmbito
educacional, sendo que aos educandos é ofertado a aprendizagem da teoria e da
prática em 2 ambientes: na horta e nos jardins.
Atendimento de Artes Interdisciplinar/Complementar (Visuais, Música e Teatro)

O atendimento de artes desta instituição será embasado na contextualização dos três
(03) conteúdos da área de artes: artes visuais, música e teatro, conforme orientação
da SUGEP.
A pessoa com deficiente por muitos anos foi segregada e distante da convivência
com o outro, seja na escola ou no espaço social.
O teatro e música abrem espaço para inclusão dos estudantes com deficiência,
oportunizando a convivência com diferente e a reflexão sobre a necessidade de abrir
espaços para que estes estudantes se tornem autônoma.

A proposta de trabalhar teatro e música através do atendimento proporciona a
inclusão social e inter-relação entre o público e os estudantes deficientes.
O teatro e música dialogam com a plateia trazendo oportunidade de convivência uns
com os outros.
Através do teatro é possível experimentar e envolvesse total e organizadamente com
os níveis: intelectual, físico e intuitivo.
Quando o estudante está em contato com o público há uma troca de experiências,
oportunidades de conviver com o outro, “a capacidade de fazer teatral tem de
intercambiar experiência ricas em saberes coletivos por meio das relações sociais
entre os indivíduos” (SILVA 2010). Enfim, o teatro e a música podem oportunizar
inclusão social e cidadania.
Vale ressaltar que, por meio deste projeto, nossos ENEE estão quebrando
grilhões quanto à discriminação, preconceito ao mostrar por meio da arte e talentos
descobertos que, a inclusão e possível quando bem elaborado a forma de se lutar
pela mesma.
“O teatro mudou minha vida em muitas coisas, antigamente eu tomava muitos
remédios, tinha insônia e não tinha amigos. Depois que fui convidado a participar das
apresentações pela minha amiga Rose, tudo mudou, não uso mais nenhum
medicamento, minha insônia acabou e vejo a alegria das pessoas quando estamos
apresentando dentro e fora da escola. Hoje eu não viveria sem o teatro e sem o
Centro e minha vida seria um fracasso total”. (Relato do estudante Denisvan Matias,
25 anos).

Atendimento Complementar, Laboratório de Informática

Tecnologias podem ser consideradas extensões do nosso corpo que
interagem com o meio ambiente produzindo novas sensibilidades experiências e
aprendizagem do ser humano BARTOSZECV )2007, p.1).
Antes mesmo de sentir necessidade de desenvolver-se intelectualmente o
deficiente possui uma grande necessidade de se comunicar-se com o mundo, tanto

de emitir quanto de receber informações ou até mesmo de realizar uma simples
prática diária como escovar os dentes, o computador tem o desempenho importante
para esta aquisição.
As aulas onde são usados recursos digitais são consideradas como uma
revolução na educação, pois a tecnologia está presente no nosso cotidiano. A
Tecnologia da Informação oferece ao estudante um aprendizado diferenciado,
através dos softwares, simples encaixes, sobreposições e histórias, todas essas
atividades ajudam estimular o desenvolvimento do mesmo em áreas que talvez as
aulas convencionais não considerem alcançar.
Na educação especial a TI (Tecnologia da Informação) não deve ser vista
como uma área que veio solucionar as dificuldades existentes, no processo de
ensino/aprendizagem, mas como um recurso tecnológico que vem possibilitando a
minimização dessas deficiências, bem como focar a atenção e estimular as
potencializações que cada um possui, respeitando as limitações do estudante.
Nas aulas de informática o professor tem a visão que não basta disponibilizar
um arsenal de recursos, é de suma importância um planejamento adaptado aos
estudantes as interversões, e a adaptações curriculares considerando as
potencialidades e a realidade de cada um.
A informática visa ajudar o processo ensino/aprendizagem para obter uma
melhor evolução do ENEE.
Atendimento Interdisciplinar/ Complementar de Educação Física

O Papel da Educação Física na educação especial é uma prática de natureza
complexa e muito importante, pois disponibiliza o maior número de experiências
possíveis, no âmbito do esporte, lazer e cultura corporal, apresentando um mundo
novo aos educandos com necessidades educacionais especiais. Nesse mundo, o
estudante começa a se relacionar com um meio social e físico, possibilitando seu
desenvolvimento dentro das suas possibilidades e limitações. Em alguns casos, as
práticas se dão no sentido contrário, retardando o processo degenerativo advindo de
doenças e incapacidades físicas.
Para estimular o intelecto e o físico, é preciso professores regularmente
habilitados e formados em Educação Física, que são experientes e preparados para
essa prática, ofereçam desafios cada vez mais difíceis e adequados para a
particularidade de cada educando com deficiência.
A educação física alcança esse objetivo de forma muito prazerosa e lúdica,
por meio de movimentos corporais da cultura humana, jogos, brincadeiras, música,
dança e esportes. Com as brincadeiras e dinâmicas próprias dos conteúdos da
Educação Física, o estudante recebe estímulo para sua imaginação, aprende a
obedecer às regras, códigos e se desenvolve com naturalidade.
O professor atua como mediador, ajudando o educando a aprimorar e
construir seus conhecimentos, habilidades e relações sociais, respeitando sempre o
tempo de cada estudante.

O professor de educação física, além de ser um profissional da educação, é
também um especialista da área da saúde que tem na sua formação treinamento e
capacitação para entender e atuar em cada estágio do desenvolvimento humano.
Assim, contribui para o aprendizado e amadurecimento em cada estágio
evolutivo, além de atuar de forma específica, de acordo com as características
singulares de cada síndrome. Todo o processo de trabalho é pautado na interação
multidisciplinar, havendo sempre consonância com os pareceres e a equipe médica
que acompanha os estudantes.
Esses estímulos, na medida do possível, podem fazer o estudante especial se
desenvolver e alcançar o progresso desejado e esperado. Por meio das brincadeiras
e jogos é possível aprimorar as capacidades físicas básicas como saltar, correr,
arremessar, descer, rolar, pular e subir; mas também o cognitivo, como por exemplo
a inteligência lógica, em que os professores colocam os estudantes em situações
para que eles encontrem uma solução através de comandos.
Os principais objetivos da Educação Física para a Educação Especial são:
- Construir um ambiente favorável ao desenvolvimento das habilidades físicas,
esportivas e artísticas, domínio do controle corporal;
- Diferenciar e adquirir habilidade para o manuseio das próprias partes do corpo por
meio do movimento humano;
- Adquirir noção espacial e temporal;
- Melhorar o desempenho em atividades de força, resistência, flexibilidade e
velocidade;
- Fortalecer a formação da personalidade, o espírito de equipe, a disciplina,
capacitar para o enfrentamento conflitos, desafios e frustações, retroalimentando a
vontade e o desejo de retomada para percursos exitosos;
- Cooperar em atividades de grupo, visando assim ao pleno desenvolvimento
humano.
Neste Centro de Ensino Especial, são ministrados três programas relativos à
Educação Física: Educação Física para Educação Precoce, Educação Física

Interdisciplinar e Educação Física para estudantes do ensino regular em regime
complementar.
Para o planejamento pedagógico alusivo ao ano de 2019, um grande evento
será protagonizado pelo grupo de Educação Física. Esse protagonismo não exclui a
participação da comunidade escolar, pelo contrário, sem os estudantes, professores
das mais diversas modalidades, pais de estudantes e servidores, os eventos ficam
inviabilizados.
Em outubro, será realizado o FREC, Festival Recreativo e Cultural do Ensino
Especial.
Estamos também incluindo o Projeto RPI (Reciclar, Pedalar e Incluir), neste
projeto estaremos promovendo a mobilidade e recreação das pessoas com
deficiência e transtorno utilizando bicicletas adaptadas.
O CID Paraolímpico atualmente neste núcleo CEE 01 de Ceilândia se
desenvolve com parcerias com o Centro de Orientação Sócio Educativa e de
formação de vínculos MOZART Parada.
É importante ressaltar que são eventos grandes, sendo indispensável a
participação de todos os membros da comunidade escolar, conforme acordado e
combinado em diversas coordenações e avaliações anteriores, todas registradas em
atas específicas.
Além deste grande evento, a equipe de Educação Física participará dos
eventos já agendados no calendário escolar, como a Semana de Educação Para
Vida, Semana da pessoa com deficiência física, Dia dos pais, Dia das Mães, etc.,
todos constantes neste Planejamento Pedagógico.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CEE 01 considera que por meio da Proposta Pedagógica aconteça o
desenvolvimento integral dos estudantes, levando em conta que a educação não é
um processo único e ao mesmo tempo que é individual também é social. Acontece

com inter-relações buscando referências no Currículo em Movimento do Distrito
Federal.
Cabe a esta UE que o estudante não 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, conforme a política da educação
especial, para permitir a real participação e desenvolvimento de todos os
estudantes. Assim assumimos a responsabilidade que à aprendizagem seja
concretizada de forma diferencial para oferecer igualdade de oportunidades a todos.
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físico e intuitivo. Spolin (2005, p.3). Quando o estudante está em contato com o
público há uma troca de experiência, oportunidade de conviver com o outro, “a
capacidade do fazer teatral tem de intercambiar experiências ricas em saberes
coletivos por meio das relações sociais entre os indivíduos”. (Silva 2010). Enfim, o
teatro e a música podem oportunizar inclusão social e cidadania.


OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Desenvolver práticas teatrais através do atendimento interdisciplinar a fim de criar
espetáculos que possibilite a inclusão social do estudante com deficiência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar e conhecer a trajetória do aluno/ator durante a criação do espetáculo;
Avaliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos a partir da análise do
processo de criação dos estudantes.
Incentivar o desenvolvimento do aluno a partir da percepção de mundo através das
apresentações diferentes espaços públicos.









construção de personagem e a construção de papel
jogos teatrais e de espontaneidade;
expressão vocal;
expressão corporal;
jogos de imaginação, criatividade e improvisação;
musicalização e sonoridades para o teatro;
construção de cenários e figurinos
interpretação em que o aluno adquire técnicas para o domínio da criação




cênica;
ensaios e divulgação das peças
estudo de texto e criação de personagem, a fim entender o texto e as



características dos seus
apresentação das peças em escolas e espaços públicos



CONCLUSÃO

O teatro traz em si um potencial de socialização, de não conformismo, e a
possibilidade de romper com as limitações diárias, mediadas por técnicas, jogos e
exercícios que capacitam o estudante para enfrentar as situações do dia a dia.
As apresentações promovem a inclusão social e cidadania, pois, quando dialogam
com a plateia e convivem uns com os outros, surge um mundo repleto de
diversidade.
Entre muitas habilidades desenvolvidas, os estudantes desenvolveram linguagem
verbal e não verbal, a concentração, a interação, a socialização e a criatividade.
Durante este, percebeu-se que os estudantes com Deficiência desenvolveram a
capacidade criadora, e a família e os professores da escola fizeram relatos sobres
as mudanças apresentadas pelos estudantes que participaram do espetáculo,
apontando os ganhos na linguagem, autonomia e autoestima.
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“Projeto Pedagógico Turma da Mônica”

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento global da criança,
através de atividades usando como suporte a ficha evolutiva e
conteúdos curriculares para o programa de educação precoce,
adaptando-as a sua vivência.
Objetivos Específicos:
Juntamente com os personagens da turma da Mônica: Mônica,
Cebolinha, Magali e Cascão;




















Folhear livros, observando as imagens e narrar os fatos a sua
maneira;
Saber dizer o seu pré-nome e dos colegas, relacionando com os
amigos do seu cotidiano;
Realizar desenho livre e com imagem utilizando giz de cera e
lápis de cor;
Manusear reálias dos animais, separando os domésticos dos
selvagens e nomeando cada um;
Cantar músicas e realizar os gestos de acordo com as letras
relacionadas aos animais e realizar as atividades propostas;
Observar a história dos Três Porquinhos e participar de uma
conversa informal enfatizando quem mora na casa e como ela
é;
Construir uma casa utilizando os blocos lógicos;
Cantar músicas relacionada à casa;
Explorar a casinha de brinquedo, identificar a função dos
objetos e aqueles que podem e não podem manusear;
Participar de uma conversa informal sobre as tarefas do lar que
cada um necessita fazer, para manter o ambiente organizado e
harmonioso;
Identificar as roupas apropriadas para cada estação do ano;
Incentivar a criança a demonstrar autonomia para vestir-se e
calçar-se;
Identificar as partes do corpo através da música;
Observar a parte da alimentação nas aulas de musicoterapia,
diferenciar alimentos saudáveis de não saudáveis;
Identificar no encarte de supermercado os alimentos;
Incentivar a criança a tomar banho, observando os objetos que
utiliza na hora do banho;
Identificar os objetos de higiene com os olhos vendados,
através do tato e olfato;










Identificar os produtos necessários para higiene bucal e realizar
a escovação;
Exploração dos instrumentos musicais, para identificar o nome
e os sons;
Observar os cuidados com as plantas, molhar um jardim da
escola e visitar a horta;
Explorar caixas com brinquedos variados e trazer de casa o
brinquedo de sua preferência para compartilhar com os
colegas;
Brincar com massa de modelar;
Estimular o desenvolvimento viso motor com atividades no
laboratório de informática;
Participar de um passeio ao zoológico e em outro momento
relatar os fatos vivenciados, dividindo experiências.

Desenvolvimento:
O desenvolvimento do projeto será realizado a partir das atividades
citadas nos objetivos específicos, juntamente com a turma da Mônica
na ordem em que aparecem. Cabe ressaltar que, juntamente com
Cebolinha será trabalhado as habilidades de linguagem, com a
Mônica as habilidades do brincar, com o Cascão as habilidades de
higiene e com a Magali a alimentação saudável.

Participantes do Projeto:
Participarão deste trabalho os alunos, os pais e profissionais
envolvidos no processo.

Período de realização:
Este trabalho será realizado no decorrer do ano letivo de 2018.

Culminância do Projeto:
A culminância deste trabalho ocorrerá na Feira Cultural com a
exposição dos portfólios dos alunos.

Referência Bibliográfica:
Diretrizes de Orientação da Educação Precoce do DF; Ficha Evolutiva
da Educação Precoce.
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I – APRESENTAÇÃO
Os Centros de Iniciação Desportiva, identificados por CID, integram a estrutura da Secretaria
de Estado de Educação do DF, são vinculados às unidades escolares de lotação do professor, às
respectivas Coordenações Regionais de Ensino e à Gerência de Educação Física e Desporto
Escolar, e atendem exclusivamente estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal ou matriculados em escolas conveniadas à SEE/DF.
O CID PARALÍMPICO é um projeto que apresenta características relevantes e um ensino
diferenciado, voltado exclusivamente para alunos com deficiência.
Atualmente este núcleo (CEE 01/Ceilândia) se desenvolve em parceria com o Centro de
Orientação Socioeducativa e de Formação de Vínculos Mozart Parada (COSE MOZART
PARADA), com o CEF 20 de Ceilândia, com o Centro Salesiano do Menor (CESAM), com o
CAIC Bernardo Sayão de Ceilândia, com o CEd 05 de Taguatinga e com as EC 08 e 50 de
Taguatinga, locais ele efetivamente acontece.
Os benefícios dessas parcerias são inegáveis para que este Centro de Iniciação Desportiva
(CID) Paralímpico consiga alcançar um maior número de alunos com deficiência, já que parte deles
são atendidos em suas próprias escolas.
As atividades a serem desenvolvidas estarão em consonância com o Currículo em Movimento
da Educação Básica das Escolas Públicas do DF e com as políticas da Secretaria de Estado de
Educação do DF, que regem o funcionamento dos Centros de Iniciação Desportiva.

II – INTRODUÇÃO
A prática de atividades físicas é de fundamental importância para a qualidade de vida e
autoestima de qualquer indivíduo, e o esporte é sem dúvida, um dos maiores fenômenos sociais e
culturais do mundo moderno.
A prática desportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das
crianças, jovens e adolescentes e até mesmo de adultos (deficientes ou não), capacitando o sujeito a
lidar com suas necessidades, desejos e expectativas, bem como com as necessidades, expectativas
e desejos dos outros, de forma que o mesmo possa desenvolver habilidades e competências
técnicas, sociais e comunicativas - essenciais para o processo de desenvolvimento individual e
social.
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A proposta é a de um método de educação que não seja focado apenas no movimento
humano ou no desempenho físico competitivo, mas numa constante busca da formação de
personalidades equilibradas, saudáveis e jamais limitadas por suas deficiências.
Neste enquadramento, a organização da prática desportiva revela-se um instrumento
privilegiado de intervenção.
O desporto adaptado atua como um meio de reabilitação física, psicológica e social, pois
abrange diferentes adaptações e especificas modificações para oportunizar a todos, a participação
nas mais variadas modalidades esportivas. (DUARTE; WERNER, 1995)
Além disso, o desporto tem o mérito de dar visibilidade às capacidades dos indivíduos, e não
às suas dificuldades. Segundo Araújo, Almeida e Itani (2004) o grau de deficiência de um indivíduo
não é uma impossibilidade para realizar o esporte, muito menos o impossibilita de praticá-lo.
Entendemos que no meio escolar, o esporte adaptado deve ser um meio de educação
norteado por princípios de uma Educação Física que busca se renovar a cada aula, a fim de
encontrar soluções de adaptabilidade que permitam ao indivíduo se sentir capaz de ir além de cada
dificuldade.
O rendimento específico (técnico e tático) não pode perder seu caráter lúdico e a competição
(vitória e derrota) deve ser instrumento pedagógico, mediador, socializante, cooperativo, formador e
transformador. Hábitos saudáveis de vida devem ser compreendidos e internalizados pela prática
prazerosa, construída progressivamente pelo próprio aluno. A formação da personalidade nos indica
que a prática desportiva, embora trabalhando conteúdos específicos, não pode ser fragmentadora e
mecanicista; deve sempre considerar o aluno como uma unidade psicomotora, ou seja, um corpo
afetivo-sócio-cognitivo individual, mas inserido em sociedade.
Nessa vertente, este projeto busca incentivar e oportunizar a prática do desporto adaptado,
para que este seja um meio de seus praticantes alcançarem uma melhor qualidade de vida (seja no
aspecto físico/motor, seja psíquico, seja social) e de ir além de suas expectativas, podendo vir a
participar de competições regionais, nacionais e até mesmo internacionais.

III – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O Centro de Iniciação Desportiva (CID) é um projeto regulamentado pelo Regimento Interno
da SEE/DF.
É respaldado pelas seguintes Leis:


Diretrizes Pedagógicas da SEE/DF 2009/2013.



Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2012 – Institui o Plano Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, 2012.



Convenção Sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Decreto nº
6.949/2009 – realiza uma análise sobre a conjuntura favorável à definição de políticas
públicas fundamentadas no paradigma de inclusão social, alterando o conceito de deficiência.
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Resolução CNE/CEB nº 02/2001 – Instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica, que manifesta o compromisso do país com o desafio de construir
coletivamente as condições para atender bem à diversidade dos seus alunos.



Decreto nº 2.754, de 29 de abril de 1998 – Regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências.



Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 – Instituiu normas gerais sobre desporto e dá outras
providências.



Lei Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases de Educação
Nacional (LBDEN).



Lei Orgânica do Distrito Federal (1993).

IV – FUNÇÃO DO CID PARALÍMPICO
De acordo com o Regimento Interno da SEE/DF de 2015, o CID tem como finalidade oferecer
modalidades desportivas e demais elementos da cultura corporal como opção de aprofundamento do
Currículo da Educação Básica.
O CID Paralímpico tem a mesma finalidade, mas mantendo o compromisso de oferecer
modalidades Paralímpicas (Parabadminton, Bocha, Ciclismo, Esgrima, Futebol de Cinco, Futebol de
Sete, Goalball, Halterofilismo, Hipismo, Judô, Natação, Remo, Rúgbi em Cadeiras de Rodas, Tênis
em Cadeiras de Rodas, Tênis de Mesa, Tiro, Tiro ao Arco, Vela e/ou Voleibol Sentado).

V – OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
GERAIS


Os CID’s “têm como objetivo geral propiciar condições para que o estudante desenvolva a
compreensão e a materialidade da aprendizagem de conteúdos da cultura corporal e de
regras como princípios de vida social” (Regimento Interno SEE/DF);



Oportunizar a ampliação de experiências e dos conhecimentos de modalidades desportivas
paralímpicas;



Incentivar as pessoas com deficiência à prática do desporto educacional adaptado que tem
como princípios fundamentais: a totalidade, a coeducação, a participação e a cooperação
(INDESP, 1996);



Permitir que desportistas com deficiência funcionem como modelos de superação dos
próprios limites para outras pessoas com deficiência, a fim de que estas possam encontrar
soluções para as suas próprias barreiras à integração e participação na sociedade.
2019
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ESPECÍFICOS


Oferecer a prática desportiva para Pessoas com Deficiência a fim de possibilitar o
desenvolvimento integral do indivíduo;



Potencializar o aumento da força, da resistência, da velocidade, da flexibilidade;



Estimular uma melhoria no controle postural, na coordenação motora, no equilíbrio, no
conhecimento do corpo e das suas reais potencialidades quer psicomotoras, quer físicas;



Estimular estruturas anatômicas lesionadas – o que pode acelerar o processo terapêutico;



Auxiliar no controle de peso corporal, da pressão arterial e dos níveis sanguíneos, redução (e
prevenção) de estados depressivos, da ansiedade e stress;



Potencializar um aumento da autoestima, do equilíbrio emocional e estimular uma melhora da
qualidade de vida;



Auxiliar no aumento da concentração;



Estimular a interação social;



Potencializar a redução da irritabilidade e da agressividade;



Potencializar o desenvolvimento intelectual (respeitada as suas limitações) e a autonomia;



Garantir a apropriação do conhecimento físico-técnico-tático, que fundamenta a prática
desportiva, como parte significativa da formação do atleta;



Utilizar a competição como instrumento pedagógico predominantemente lúdico, cooperativo,
reflexivo e mantenedor do equilíbrio psicofísico;



Preparar alunos/atletas a fim de que venham a participar de competições regionais, nacionais
e internacionais;



Auxiliar no desenvolvimento de soluções técnicas e de materiais adaptados, que permitam a
atenuação das desvantagens provocadas pelas deficiências.

VI – MODALIDADES ESPORTIVAS
As modalidades esportivas oferecidas nesse CID Paralímpico são: Parabadminton, Natação e
Bocha Paralímpica.
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VII – PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
Alunos a partir dos seis anos de idade, de ambos os sexos, regularmente matriculados em
escolas da rede ou em escolas conveniadas, que possuam deficiência, que sejam capazes de
compreender orientações e que consigam participar da aula coletivamente e sem auxílio individual.
Os interessados deverão trazer a documentação exigida, para que a matrícula seja efetivada.

VIII – ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM


Aulas Práticas;



Festivais;



Torneios;



Campeonatos;



Atividades em parcerias com outras instituições;



Passeios;



Visitações.

IX – DIVULGAÇÃO
A divulgação do CID será feita, conforme as estratégias sugeridas pela Gerência Regional de
Ensino de Ceilândia:


Visitação às escolas;



Reunião com as Professoras de Salas de Recursos para apresentação do CID Paralímpico
para que elas possam sugerir o Projeto aos seus alunos e familiares;



Reuniões com os pais dos alunos atendidos por estas Salas para que o Projeto seja
explicado;



Cartazes.

X – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
LOCAIS
O CID Paralímpico de Ceilândia (CEE 01) tem acontecido em diferentes polos numa busca de
ampliação de atendimento, da manutenção das modalidades ofertadas, da busca de novos
talentos paralímpicos e do aproveitamento dos espaços de acordo com os horários
disponíveis para esse Projeto.
Desse modo, em 2018 o Projeto acontecerá nos seguintes locais:
2019
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1) Centro de Orientação Socioeducativa e de Formação de Vínculos Mozart Parada (COSE
MOZART PARADA);
2) Centro Salesiano do Menor (CESAM);
3) CEF 20 de Ceilândia;
4) CAIC Bernardo Sayão de Ceilândia;
5) CEd 05 de Taguatinga;
6) EC 08 de Taguatinga;
7) EC 50 de Taguatinga.

NÍVEIS
As atividades desse CID Paralímpico serão divididas em três níveis:
1°) Iniciação Desportiva:


Iniciação ao desporto e às práticas desportivas;



Introdução aos fundamentos básicos da modalidade;



Introdução geral às regras da modalidade;



Desenvolvimento das capacidades e habilidades físicas.

2°) Intermediário:


Aprimoramento dos fundamentos, correção de falhas na execução;



Aplicação das regras da modalidade;



Aprimoramento das capacidades e habilidades físicas.

3°) Aperfeiçoamento Desportivo:


Aperfeiçoamento dos fundamentos, da habilidade técnica e da aplicação tática;



Conhecimento e correta utilização das regras desportivas;



Aumento do nível do desenvolvimento das capacidades e habilidades físicas.

MATRÍCULA E CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS
A partir de 2018 as inscrições para os CID’s acontecerão via internet no site da SEE/DF e a
confirmação das matrículas será feita diretamente com o professor no polo escolhido.
Em todas as turmas pode haver alunos das mais diversas deficiências.
Sendo assim, não há um número mínimo ou máximo de vagas por turma.
2019
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Entretanto, sabe-se que dependendo dos níveis de comprometimento e dos tipos de
deficiências, as turmas poderão ser maiores ou reduzidas.

DURAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AULAS
As aulas acontecerão sempre às Segundas, Quartas e Sextas-Feiras, conforme Orientação
Pedagógica para os CID’s, nos turnos Matutino e Vespertino.
O estudante matriculado no CID não está dispensado de cursar a Educação Física oferecida
no Currículo da unidade escolar.
As aulas terão a duração máxima de 1h20.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES
Este CID Paralímpico desenvolverá suas atividades no horário de 8:00 às 13:20h no período
matutino, e no horário de 14:20 às 17:00, no turno vespertino.

RECURSOS MATERIAIS
À priori, os recursos materiais destinados às atividades dos CID’s são ser oriundos do
Programa de Descentralização Administrativo-Financeiro – PDAF, específico para a aquisição de
materiais pertinentes às modalidades desportivas desenvolvidas.

XI – PERFIL PEDAGÓGICO DO PROFESSOR
O professor do Centro de Iniciação Desportiva – CID é, acima de tudo, um professor de
Educação Física.
Isso significa que exerce uma determinada função pedagógica no contexto da educação e que
essa função precisa estar claramente delineada em termos gerais, como também efetivada em suas
práxis. Nessa perspectiva, entendemos que o aluno é o sujeito de sua aprendizagem e o professor, o
mediador entre o conteúdo, o método e os modelos a serem aprendidos pelo aluno, estabelecendose então, uma relação pedagógica.
Entendemos que os conteúdos, os modelos e os métodos devam ser confrontados com a
realidade social, para terem significado real e para que sejam vetores da realização pessoal do
aluno.
O professor do CID Paralímpico não pode ser um mero prático do movimento. Ele precisa ter
uma visão humanista de educação e um conhecimento técnico mais aprofundado acerca das
deficiências de seus alunos e da modalidade específica que estiver mediatizando. Além disso, esse
profissional precisa ter sua prática pedagógica compatível com a proposta curricular da SEE/DF, que
hoje adota o Currículo em Movimento da Educação Básica.
Para atuar no CID, o professor deverá passar por processos de seleção, conforme edital
próprio da SEE/DF.
2019
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XII – COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR DO CID/ CID PARALÍMPICO


Atender os alunos com metodologias adequadas às suas especificidades;



Detectar, identificar e selecionar alunos com potencialidades desportivas;



Contribuir para o desenvolvimento geral do aluno;



Participar, sempre que for convocado, das coordenações pedagógicas da escola, da
CREC ou da GEFID;



Participar dos Jogos Escolares Paralímpicos e Inter-CID, sempre que realizados;



Encaminhar, bimestralmente relatório das atividades à GEFID;



Observar e incentivar o aluno no que diz respeito a rendimento, disciplina e espírito
participativo, em todos os outros componentes curriculares;



Divulgar em todos os segmentos escolares, através de palestras e cartazes, a estrutura
e o funcionamento do CID;



Preencher Diários de Classe e demais documentos relativos à vida escolar do aluno;



Utilizar os instrumentos (fichas, questionários) definidos pela GEFID, para a seleção,
registro, controle, acompanhamento e avaliação dos alunos pertencentes aos CID;



Dar suporte a outros professores de Educação Física, sempre que solicitado, no que
diz respeito ao atendimento de alunos com deficiência;



Participar de cursos ou reciclagens (atualização), sempre que possível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Atletismo para Pessoas com Deficiências: da iniciação ao alto-rendimento e suas principais
conquistas.
In:
http://200.145.6.205/index.php/congressoextensao/8congressoextensao/paper/view/853/923
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BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n. º 9394/96, 1996.
BRASIL. Lei que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências: Lei n. º 9615, de 24
de março de 1998.
BRASIL. Lei Orgânica do Distrito federal, 1993.
COSTA, A. M.; SOUSA, S. B - EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ADAPTADO: HISTÓRIA, AVANÇOS
E RETROCESSOS EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO E
PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI, Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 25, n. 3, p. 27-42,
maio 2004.
Desporto Adaptado: Definições. In: http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=27
DUARTE, E.; WERNER, T. - CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE AS DEFICIÊNCIAS. In:
Curso de atividade física e desportiva para pessoas portadoras de deficiência: educação à distância.
Rio de Janeiro, 1995.
DISTRITO FEDERAL (BRASIL). Secretaria de Estado de Educação,2013.Currículo em Movimento
da Educação Básica – Educação Especial.
DISTRITO FEDERAL (BRASIL). Secretaria de Estado de Educação, 2006. Orientações
Pedagógicas.
O Desporto Adaptado no Processo de Inclusão. In: http://www.efdeportes.com/efd139/o-desportoadaptado-no-processo-de-inclusao.htm
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PROJETO DE ARTESANATO E TRABALHOS MANUAIS

OFICINA SOCIOPEDAGÓGICA
(PAI)

Ceilândia 2019

Professoras: Vilma Lucas Neto
Renatta Rodrigues Rocha

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção.”
PAULO FREIRE

Introdução

A ideia da oficina sociopedagógica nasceu da necessidade de um fazer
pedagógico que vá de encontro aos anseios e necessidades dos estudantes
inseridos nesse contexto. Pensando não só no fazer pedagógico pautado em
tarefas visando o letramento e conceitos básicos do dia-dia. A oficina vai além
dessa proposta, ela visa valorizar e despertar habilidades e saberes que vão de
encontro tanto para a construção da autonomia, como também a satisfação do
aprender algo novo, do aprender fazer, o fazer com prazer em interação com o
outro. Nesse contexto, o trabalho em grupo, o respeito e a construção da
autonomia é primada e mediada valorizando a habilidade de cada um. Uma
trama em que todos participam do seu jeito e todos são valorizados
integralmente.
Partindo dessa premissa, Wallon destaca a afetividade como um dos aspectos
centrais do desenvolvimento, assim, percebemos que onde há afetividade a
aprendizagem acontece com prazer, com mais vontade de fazer.
Ao pensar em habilidades aliado a aprendizagens, Gardner destaca a
importância das inteligências múltiplas, a valorização do saber fazer, a prática
pautada em habilidades, ou seja cada um sabe fazer alguma coisa e
precisamos valorizar essas aprendizagens.
Partindo dessas argumentações, surgiu a ideia da escuta pedagógica, o saber
ouvir o outro, essa escuta se faz necessária principalmente no contexto da
Educação Especial.
Assim, Bakhtin destaca que: A vida é dialógica por natureza. Viver significa
participar de um diálogo: interrogar, escutar, responder, concordar etc. Neste
diálogo o homem participa todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios,
as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, com as suas ações. Ele se põe
todo na palavra, e esta palavra entra no tecido dialógico da existência humana.
Foi a partir dessa relação dialógica com os estudantes que surgiu a demanda
da oficina de artesanato e trabalhos manuais sugeridos por eles, iniciando com
a facção de tapetes de forma manual. A proposta será iniciar a oficina com

tecido de malha, tecido reciclável que será aproveitado para fazer arte. A ideia
é captar na comunidade malharia que trabalhe com confecção e podem fazer
doação de retalhos que iriam para o lixo. Assim surge a ideia do lixo ao luxo.
São retalhos de malha para confecção dos tapetes artesanais.
Nessa escuta pedagógica combinamos que esse tapete será vendido em lócus,
na própria escola e também na comunidade escolar por meio de exposição dos
trabalhos pelos estudantes. A ideia é arrecadar o dinheiro da venda dos tapetes
e realizar passeios como cinema, shopping, parques e outros de acordo com o
interesse dos estudantes, proporcionando alegria, prazer e socialização.
Além dessas atividades lúdicas será trabalhado também vários conceitos
envolvendo a atenção, concentração, linguagem e interação com o outro.
Conceitos matemáticos envolvendo quantidade, sistema monetário, noções de
quantidade, cores, formas e o letramento.
Estabelecer rotina diária com calendário do dia e datas comemorativas de
acordo com o Projeto Pedagógico da escola. Esses conteúdos serão pautados
no currículo em movimento e currículo funcional que regem a educação
especial.

OBJETIVO GERAL:
Desenvolver oficina sociopedagógica com estudantes adultos no contexto de
Centro de Ensino Especial, a partir do potencial e interesse de cada estudante,
visando a construção da autonomia e autoestima.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Buscar a construção da autonomia e autoestima no trabalho em grupo, na
confecção coletiva de objetos como tapete, de acordo com o interesse dos
estudantes;
Identificar áreas de interesse de acordo com o potencial dos estudantes, em
que cada um contribuirá de acordo com o que consegue fazer para a

construção do trabalho coletivo;
Diferenciar conceitos sistematizados envolvendo a linguagem, o letramento e
conceitos matemáticos de acordo com a compreensão dos estudantes.

METODOLOGIA
A metodologia será pautada no aprender com o outro, no aprender fazendo, na
coragem e ousadia de tentar aprender algo novo.
É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.
Aristóteles.
A execução das ações pedagógicas partem da premissa do aprender fazendo,
valorizando o potencial de cada um em prol da construção de um trabalho
coletivo, para todos.
O projeto será aplicado em duas turmas com 13 estudantes cada turma, na
faixa etária de 25 a 70 anos, todos estudantes com necessidades educacionais
especiais que veem a escola como um espaço de acolhimento, pertencimento
e inclusão plena, onde se comunicam e interagem com harmonia e respeito ao
outro, pautados na afetividade e no cuidado com o outro. Nesse espaço o riso
e a alegria perpassam os corredores e muros da escola.
Dewey, destaca a educação de adultos como um processo de reconstrução e
reorganização das experiências adquiridas, ou seja, que tudo são experiências
e possibilidades, pelo envolvimento do aprendiz na atividade. A aprendizagem
dos adultos é pautada no aprender vendo, fazendo, tentando, errando e
acertando. Essa lógica não é diferente na educação especial.
Nesse contexto acreditamos que as experienciais, permitem o descobrir, a
ousadia e a vontade de fazer algo novo, diferente.
Cabe aos educadores estimular os estudantes e conscientizar em relação ao
meio ambiente, despertando conscientização ecológica e valorização da
reciclagem em oficinas sociopedagógicas com atividades de artesanato, desde
que apresentem interesse pela atividade proposta.

EXPECTATIVAS E RESULTADOS
O resultado desejado será a aprendizagem dos alunos, que todos atinjam seus
objetivos e desejos de aprender a confeccionar um trabalho manual para
presentear ou até mesmo para vender, despertando assim a autonomia e a
autoestima “eu consigo fazer”. Realizar todos os passeios planejados como ir
ao cinema, fazer um lanche, ir ao clube, parque e até hotel fazenda com o
dinheiro do trabalho coletivo.
Sabemos que o planejamento e a estratégia pedagógica por si só não levarão
esses estudantes a lugar nenhum, sua aplicação só acontece em plenitude a
partir da parceria e cumplicidade dos estudantes, professores e gestores ousados que querem quebrar paradigmas em prol do novo, da satisfação e realiza ção dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é um espaço privilegiado de construção de saberes pautados na
diversidade, no respeito e na convivência com seu pares, esse espaço traz em
seu bojo experiências e vivencias com múltiplas facetas, onde seus atores
buscam fazer o melhor, visando ampliar saberes e experiências pautados em
uma educação plena inclusiva, que vá de encontro às habilidades e
possibilidades de cada um.
Esse projeto é uma semente com perspectiva de amplitude e coragem para
enriquecer o cotidiano do Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
http://andragogiabrasil.com.br/tag/andragogia/

www.fasdapsicanalise.com.br/as-multiplas-facetas-do-amor/
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial

http://www.se.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1068-4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bak/v12n2/2176-4573-bak-12-02-0191.pdf )

Título do projeto:

HORTA ADAPTADA AO ENSINO ESPECIAL

Professora
Coordenadora do

Física)

Projeto:
Professor

MONICA FLORENCIO (Hoje no atendimento de Educação

do

EDSON FERNANDES DA SILVA JUNIOR

Projeto:

Escola onde foi CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE CEILÂNDIA
EQNP 10/14 – AE – S/Nº SETOR PSUL – CEILÂNDIA/DF
desenvolvido
o
(61)3901-6871/3901-6870
projeto:

O presente projeto relata a experiência vivenciada no Centro de Ensino
Especial 01 de Ceilândia, uma experiência transformadora dentro da Educação
Ambiental, através da criação do Espaço Horta utilizando técnicas Assistivas,
as quais atendam estudantes com Deficiência Intelectual (DI), Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA) e Deficiência Múltipla (DMu).
A Educação Ambiental é um dos tópicos mais importantes a serem
absorvidos pelos alunos, explorar sua relação com a natureza e os impactos
que suas ações podem causar no sentido ecológico. É aí que os projetos de
Horta Escolar se inserem, eles aproximam os estudantes da realidade, fazendo
com que criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos. Esta
modalidade de atendimento não se restringe a disciplinas e é transdisciplinar e
multitransversal.
A horta serve de objeto de estudo interdisciplinar. Os alunos discutem
temas como alimentação, nutrição e ecologia que aliados ao trato com a terra e
plantas, geram situações de aprendizagem reais e diversificadas. Assim, os
educadores devem dar o máximo de responsabilidades aos alunos, inserindoos nas discussões sobre o rumo do projeto e cuidados com as plantas.

Entre os benefícios almejados com o Projeto horta escolar no Ensino
Especial, se destacam a produção e consumo de alimento naturais pelos
alunos, atividades ligadas à culinária na escola, troca de conhecimentos, a
influência nas escolhas alimentares das crianças, além de apresentar na
prática as consequências que ações do homem têm em relação ao meio
ambiente.
As hortas também podem inserir a comunidade, trazendo para o projeto
os pais e familiares dos alunos. Os alunos servem de multiplicadores, porque
levam o que aprendem na escola para casa e, deste modo, a influência da
horta não se restringe à escola.
Por meio desse tipo de programa, além da conscientização, o aluno
entende que é parte de um meio, deixando o papel de espectador de lado. Ou
seja, entende que suas atitudes podem ser benéficas ou prejudiciais ao meio
ambiente. Com isso, aprende a importância da separação do lixo, materiais
recicláveis e a necessidade do aproveitamento do lixo orgânico na agricultura.
Com a aplicabilidade da Lei nº 9.795/99, que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, o Centro de Ensino Especial 01 de
Ceilândia amplia o atendimento já existente de forma interdisciplinar,
ofertando esta modalidade para todos os alunos matriculados desde a
Educação Precoce, Oficinas Pedagógicas e Ensino Complementar. Dentre
várias premissas, a lei afirma que trata-se de um componente essencial e
permanente da educação no Brasil, que deve estar presente de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter forma e não formal.
O Projeto Horta Escolar no Ensino Especial permite que o aluno
conquiste seu espaço, participando e acompanhando os ciclos, processos e
dinâmicas naturais. Estimula a consciência para a preservação ambiental,
oferece oportunidade para a compreensão da inter-relação e interdependência
dos organismos. Por meio da Horta Escolar no Ensino Especial desenvolvemse conhecimentos e habilidades que estimulam os alunos a produzir, descobrir,
selecionar e consumir alimentos saudáveis.

Fazer uma horta e usá-la como recurso pedagógico além da merenda
escolar é um projeto ideal para fazer os alunos terem a experiência do
pensamento sistêmico e os princípios da ecologia – vida (Biodiversidade) em
ação. Além disso, a horta também oferece um ambiente de aprendizagem
riquíssimo, em formas e texturas, em cores e odores, elementos fundamentais
para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, entretanto a horta
convencional não atinge num todo os alunos que apresentam dificuldades
motoras cognitivas, muito menos os cadeirantes, impossibilitando-os dos
benefícios citados acima, para isso buscamos a efetivação da horta suspensa,
que possibilitará também a essa clientela o manejo da mesma, garantindo-lhes
acessibilidade e os mesmos direitos que lhe cabem, no processo de cidadania
e formação desses alunos, bem como possibilitar conhecimentos para que
possa estreitar a relação com a própria família.
Conforme a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiências
(Brasil,2001), há necessidade de promoção e proteção dos direitos e a
dignidade das pessoas com deficiência, considerando-se as vantagens sociais
e a participação na vida econômica, social e cultural (GIACOMMI, 2013). Neste
sentido, há uma lacuna no que tange a promoção da acessibilidade que torne
possível a participação plena na sociedade em condições de equidade, ainda
mais nos meios em que a pobreza e a situação de poucos recurso
educacionais associada à deficiência agravam mais ainda o quadro (SANTOS,
2016).
A Educação Ambiental, dada a sua natureza dinamizadora, se constitui
uma poderosa ferramenta ao possibilitar a interação do aluno em termos de
direito e exercício de cidadania. Nesta linha, não se trata de pensar em
transformar o meio para adaptar o homem, mas transformar o homem para
conviver de forma harmônica com o meio. Não se trata unicamente em fazer do
meio um local para viver, mas transformar o homem para que se torne um ser
ativo quanto ao meio vivente (SACHS, 2002), envolvendo a todos como
unidade, ao mesmo tempo em que se é respeitada suas individualidades e
limites. Também busca-se neste contexto ampliar o potencial participativo em
projetos interventivos ou didáticos (DIAS, 1994; MATURAMA, 2000) que
implique em autonomia e responsabilidade sobre o que se é aprendido de

forma significativa (FREIRE, 2000). Buscando desta forma o grande desafio de
ampliar atividades ambientais na garantia de acesso aos conteúdos básicos
necessários a formação humana que ampliem a qualidade educacional como
direito e inclusão (DISTRITO FEDERAL, 2014).
Com isso o aluno é incentivado a participar de todas as etapas do
trabalho, desde a preparação do solo até a venda dos produtos a comunidade
escolar. A escola também utiliza produtos da horta na alimentação dos alunos,
fazendo com isso que sintam imensamente gratificados em se alimentar do que
foi cultivado por eles.
Hipóteses
Por que uma escola de Ensino Especial deve possuir uma Horta Adaptada para
ministração das aulas de Educação Ambiental?
Por que construir uma horta adaptada com Técnicas Assistivas no Centro de
Ensino Especial 01?
Quais os ganhos educacionais, de cidadania e humanismo que o aluno terá
com a sua inserção neste Projeto?
Quais os ganhos ambientais com o desenvolvimento deste projeto?
Objetivo Geral
Criar uma Horta Ergonômetricamente acessível em nossa escola para
ser utilizada como recurso didático dentro da Educação Ambiental no Centro
de Ensino Especial 01, proporcionando ao aluno e a comunidade escolar uma
vivência enriquecedora quanto ao ganho de saberes, de vivências motoras,
mentais e emocionais, incluindo a todos dentro do processo de plantio, do ciclo
reprodutivo das plantas e

de sua força vital na manutenção do equilíbrio

ambiental, utilizando para tanto as tecnologias assistivas, que irão proporcionar
ao aluno deficiente uma experiência viva e enriquecedora dentro do processo
educativo.

Objetivos Específicos

Criar na escola uma área verde produtiva e acessível pela qual, todos se
sintam participativos e responsáveis;
Observar e verificar o desenvolvimento dos trabalhos realizados pelos alunos
durante o processo de plantio, manutenção e colheita no Espaço Horta
adaptada para o aluno deficiente;
Desenvolver técnicas assistivas para a evolução e inclusão do aluno em todos
os momentos do processo educativo;
Trabalhar a consciência corporal, coordenação motora grossa e fina, utilizando
os objetos adaptados e a Yoga melhorando a mecânica dos movimentos
necessários para o desenvolvimento dos trabalhos na horta;
Transmitir saberes quanto a necessidade da utilização de uma alimentação
saudável, com a utilização de alimentos orgânicos e ricos em nutrientes;
Envolver os alunos em todo o ciclo de vida das plantas, desde o
reaproveitamento da matéria orgânica produzida por ela, na compostagem e no
minhocário, a produção do próprio adubo necessário para a nutrição das
mesmas, no plantio, na aguagem, na colheita e finalmente a degustação do
próprio alimento produzido na horta;
Propor atividades que desenvolvam sua autoconfiança e descoberta de
potencialidades individuais;
Desenvolver hábitos que favoreçam à saúde e à higiene;
Preparar experiências e vivências em ambiente controlado, ou seja, totalmente
seguro para que o aluno possa explorá-lo com autonomia.
Procedimentos
O trabalho foi realizado durante o ano de 2016 e 2017, aproveitando um
espaço para horta que estava inativo, recoberto de ervas daninhas e que não
estava sendo utilizado para o fim ao qual fora destinado inicialmente, uma área
de aproximadamente 800 metros quadrados, localizada nos fundos do Centro
de Ensino Especial, com a participação dos alunos do interdisciplinar durante
os atendimentos de 50 minutos duas vezes por semana, sendo assim foi

iniciado o trabalho de limpeza do terreno, com a capinagem e o recolhimento
de entulhos, preparando para as novas edificações.
Em escolas que não possuem espaço disponível para montar uma horta,
há a possibilidade de construí-la com vários materiais recicláveis, garrafas pet,
pneus, tambores de plástico, pallets e outros recursos, no caso de nossa
escola construímos os canteiros suspensos com tijolos de concreto doados por
parceiros/colaboradores, com altura e distancia entre canteiros compatível com
a realidade de nossos alunos cadeirantes e com deficiência motora, utilizamos
o piso drenante para facilitar o escoamento das águas e a acessibilidade, tudo
foi pensado visando a melhora da ergometria para nossos alunos, gerando
acessibilidade e fácil manuseio da terra, redução das pragas, aumento da
produção, e a qualidade das hortaliças em menor espaço e economia
substancial de água, facilitando a irrigação e a colheita.
Para construção da horta deve-se escolher um local apropriado, o local
escolhido deve receber a luz do sol direta na maior parte do dia, mas
principalmente na parte da manhã. No local escolhido deve haver água
disponível para irrigar os vegetais. Nosso ambiente escolar possui este local
com todas as características necessárias para o desenvolvimento deste projeto
onde serão plantadas todas as espécies possíveis de vegetais, para o
consumo diário na escola e para serem vendidos a comunidade escolar,
gerando verba para manutenção da horta com a compra de sementes, adubos
e ferramentas.
Houve o envolvimento da comunidade escolar e dos pais durante todo o
processo de edificação do terreno, contribuindo efetivamente com o
desenvolvimento do trabalho, pois devido às limitações motoras e físicas de
nossos alunos, não poderíamos envolvê-los em algumas partes do processo,
como por exemplo: carregar tijolos, pisos e concreto, preparar ferragens,
preparar cimento e fixar tijolos.
Escolhido o local e edificado o projeto estrutural, prepara-se os canteiros
com restos de materiais de construção, madeiras, folhagens, restos de material
orgânico e terra, recebemos adubo orgânico e calcário de doação de pais e
servidores, recebemos adubo mineral da EMATER, preparamos a terra para a
semeadura e aguardamos 21 dias para que a terra possa se misturar ao
adubo. Os alunos participam de todo o processo, carregando materiais,

espalhando na terra, misturando e aguando, durante este tempo, a terra
preparada é sempre revolvida e aguada. Enquanto isso, os alunos também
participam do processo de cuidado com o ambiente da horta, retirando ervas
daninhas, fazendo a poda, limpeza, preparando mudas e recolhendo material
orgânico para compostagem e para o minhocário, assim como também fazem
outras atividades na Sala de Convivência.
Foram adquiridas pás mais leves para que os alunos pudessem
manuseá-las e criamos recipientes adaptáveis para que pudessem carregar
terra de um local para o outro de forma prática e segura.
Utilizamos materiais recicláveis para produção de mudas, como por
exemplo: garrafas pets, baldes não mais utilizados e latas. Assim como para
plantarmos plantas ornamentais utilizamos vasos sanitários e pneus velhos
inutilizados e para fazermos os batentes dos canteiros utilizamos também
pneus velhos.
Começa-se o plantio, escolhendo os vegetais a serem cultivados
conforme a estação do ano, após passado o tempo esperado, são
selecionadas as sementes e colocadas diretamente no canteiro de forma
categórica, para que não haja desperdício e nem perda de vegetais quando
germinarem.

O processo de germinação demanda tempo, durante este

período os alunos continuam com os afazeres da horta, sempre cuidando do
espaço, assim como participam também do processo de Jardinagem por todos
os espaços da escola, aprendendo sobre o cultivo e a poda de várias plantas
ornamentais.
Durante as aulas os alunos têm a oportunidade de fazer e
experimentar alimentos que são produzidos por eles mesmos na horta da
escola, assim como a trabalhar com diferentes receitas na Cozinha
Experimental, que são sempre escolhidas pelo grupo, de acordo com cada
realidade escolar e familiar.
No centro do Espaço da horta foi criada uma Sala de Convivência, com
jardins ao seu redor, esta sala atualmente é utilizada para ministrarmos
palestras sobre meio ambiente, bazar de mudas, confecção de recipientes,
com material reciclável para plantio de mudas, aulas de yoga uma vez por
semana, ministrada pela professora Mônica, com aulas de 50 minutos cada,
para alunos do Interdisciplinar e da Oficina, assim como oficinas de desenho

em alto relevo, utilizando folhas mortas presentes na horta e outros materiais e
oficinas de massagem relaxante ministradas pelos professores Adalto e
Mônica.
Toda a área da horta foi pintada pelos professores da Educação
Ambiental e pelos alunos.
Resultados
Os resultados esperados foram a construção efetiva do espaço físico da
escola, acessível a estudantes com diferentes tipos de deficiência, educação
precoce e comunidade escolar em geral, visando sobretudo a acessibilidade e
participação ativa, ampliando as possibilidades educacionais nos parâmetros
exigidos na educação inclusiva e cidadania ambiental.
O espaço contou com a participação de colaboradores, desde a base até
o acabamento, o incentivo e fomento de empresas: CONCRETECNO, Viveiro
Aroeira e Emater, resultando atualmente em um verdadeiro laboratório
ambiental voltado ao ensino especial.
Atualmente contamos com um espaço acolhedor, seguro, acessível e
dinâmico, composto por vários canteiros suspensos para alunos cadeirantes e
para os alunos da Educação Precoce, composteira e minhocário, Sala de
convivência onde é possível trabalhar outras práticas pedagógicas na horta,
(pintura, colagens, desenhos, yoga, massagens, palestras e oficinas), piso tátil
para alunos Deficientes visuais e barras de proteção, jardins, pomar e fonte
com queda de água.
Os professores Mônica, Adalto, Jéssica e Júnior atualmente planejam
aulas voltadas a pratica interdisciplinar, colaborando para ampliação das
práticas educacionais com o uso ativo do espaço.
Com isso concluímos que o espaço ampliou o direito educacional
ambiental para estudantes deficientes e a comunidade escolar, sendo em sua
forma germinal de planejamento pedagógico e uma possibilidade educacional
estendida a outras escolas do Distrito Federal.
Neste trabalho, o diferencial foi o planejamento prévio com atividades
voltadas para o público e a implantação atividades práticas destinadas à
mobilidade e manuseio direto no espaço. Também foram repensadas as hortas

orgânicas no sentido de melhorar o padrão nutricional dos estudantes, visando
a sua saúde, os quais possivelmente podem exercitar a prática de plantio em
suas casas ou outros ambientes fora da escola.

Tratou-se, portanto, de

construir um espaço com foco no aluno e em seu contexto educacional,
inclusivo, cidadão e humano.
Conclusão e impactos esperados para estudantes e escola
Consideramos que seja de primordial importância hoje dar continuidade a
este Projeto dentro de nossa escola, pois os resultados encontrados até agora
foram visíveis, despertando o interesse de toda a comunidade escolar quanto
ao trabalho que é realizado hoje neste espaço, participando ativamente de todo
o processo educacional, que em sua simplicidade dentro do conhecimento da
terra gera possibilidades de extensão para os seus lares, promovendo a
conscientização quanto a preservação da natureza, quanto ao processo natural
de plantio sem a utilização de agrotóxico, quanto a cura de alguns problemas
orgânicos com a utilização de ervas e folhas tão facilmente cultiváveis, quanto
o reaproveitamento de resíduos de vegetais para a compostagem e quanto a
várias outras possibilidades para uma qualidade de vida saudável com seus
familiares.
Enfim consideramos principalmente que nossos alunos foram e serão sempre
os principais beneficiados com esse projeto, pois hoje eles se sentem cada vez
mais inseridos dentro deste contexto da Educação Ambiental, conforme relato
de professores e pais, tornando-se uteis, participativos, colaborativos e
conhecedores, isto é inclusão social e cidadania.
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CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE CEILÂNDIA
PROJETO: HORTA ADAPTADA AO ENSINO ESPECIAL
ANO: 2019 - PAI

PROJETO EDUCACIONAL/ OFICINAS PARA ALUNOS (PAI)

“Sou como você me vê.
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania,
Depende de quando e como você me vê passar. ”
Clarice Lispector

TEMA: Educação Especial, Arte e Inovação
Oficiteca da Arte

PÚBLICO ALVO: Alunos da educação especial do Cee 01- Ceilândia

JUSTIFICATIVA:
Esse projeto nasceu da observação e necessidade de inserir o lúdico e
a criatividade na educação especial encorajando os alunos a evoluir
intelectualmente, associando o saber sistematizado, currículo funcional e
prática manual que percorre também as funções intelectuais, psicomotoras e
motoras dos educandos.
Após 3 anos atuando com alunos especiais diretamente no centro, tive a
oportunidade de conhecer alunos de perfis diferentes com habilidades diversas
capazes de aprender e empreender, observou-se a necessidade de integrar o
aluno na construção de um diagnóstico e de um planejamento de ações em
que o aluno fosse não só o recebedor de conhecimentos prontos , mas em
que ele fosse o próprio agente desse conhecimento, visando à melhoria do
processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estas ações, concomitantes,
estão sendo desenvolvidas com pedagogos, diretores e professores e o aluno
ativo.

A oficina será constituída/realizada em período contrário ao turno regular
dos alunos e mediante uma organização direcionada ao objetivo de instigá-los
e estimulá-los a uma nova postura diante do contexto escolar. Postura esta que
compreende análise de seu papel integrador, consciência da importância de
uma educação de qualidade, motivação pessoal e, por fim, um levantamento
diagnóstico acerca dos êxitos, fragilidades e necessidades dos alunos e da
escola. Visa inovar o cotidiano escolar com produções de recursos
pedagógicos que fortaleça a aprendizagem dos conceitos básicos de formas,
cores, contagem, linguagem, expressões, funcionalidades e outras áreas do
conhecimento dentro e fora da escola, partindo do concreto e visual.
Assim, de posse de um parecer diagnóstico, os gestores e a equipe
poderão fomentar ações a serem construídas a partir, também, da óptica do
aluno que, inserido ao processo, pode repensar sua conduta, a conduta de
seus amigos e até mesmo a conduta de seus professores melhorando o
conceito de cidadania e valorizando as diferentes formas de saber. É
imprescindível que o aluno perceba que ele pode contribuir, que ele é
importante ao poder ser o construtor desse saber sistematizado e dinâmico.
Analisar criticamente um contexto, faz-nos identificar as fragilidades e as
mudanças a serem construídas conjuntamente, afinal, a escola é espaço de
construção contínua dos saberes, não apenas os sistematizados, mas
sobretudo os saberes que nos elevam a uma condição melhor enquanto
cidadãos críticos e pertencentes a um contexto social que, por sua vez,
necessita de nossas inferências e só é construído quando nos colocamos
como agentes integradores e multiplicadores de ações pedagógicas bemsucedidas. Partimos da premissa de que nós professores arquitetos desse
projeto somos condutores dessa construção, recrutação e execução de uma
forma diferente de ensinar, apoiada em recursos auxiliares e inovadores, não
considerando nossos obstáculos diários, mas fazendo do pouco o muito ,
aproveitando e reciclando para que o formal aconteça com o apoio do lúdico,
lembrando que a maior missão desse projeto oficina e mostrar através do
resultado da construção de algo manual que o cada um pode ser importante no

processo ensino aprendizagem e que verdadeiramente aprendemos e
ensinamos de maneira horizontal.
A participação em jogos educativos representa uma conquista cognitiva,
emocional, moral e social para os educandos e um estímulo para o
desenvolvimento de sua competência matemática. O jogo é expressão da
cultura, característico de toda a estrutura social (Huizinga apud Lebovici,1985).
O mesmo autor considera que deixar o aluno sem jogos lúdicos na escola, é o
mesmo que amarrá-lo diante do mundo e privá-lo da própria vida. Isto porque o
lúdico mostra os valores pessoais de cada um, está interligado à natureza
humana e, mesmo que colocado em pensamento, ele está fazendo seus jogos
mentais e começa a desenvolver o pensamento lógico. Os jogos desenvolvem
o senso da competência, ou seja, o grau no qual o aluno se sente capaz de
produzir os efeitos desejados no seu ambiente, animado e inanimado, ou o
quanto ele se sente para alcançar os alvos que julgam importantes, ou
consegue dos outros os comportamentos que ele deseja. A competência leva à
confiança e senso de eficácia, diminui a ansiedade e melhora o auto respeito.
O trabalho pretende, acima de tudo, colaborar na construção de ações
coletivas para melhoria do rendimento escolar dos alunos, acreditando e
apostando na educação e transformação individual, inserindo o papel
fomentador que a arte possui nesta perspectiva.
É possível

que

esse

projeto

evidencie

fragilidades,

êxitos

e

particularidades, mas isso deve e será usado como fator de complementação
às ações conjuntas de mudança que todo o sistema deve passar; estamos
vivendo momentos de reflexão de nossas práticas, de análise de nossos
resultados e, para tanto, é preciso, sim, evidenciar os fatores a serem revistos
e reordenados; e se para tanto for preciso inquietar, instigar e remodelar
metodologias falidas, o papel fundamental será cumprido. Assim, os resultados
dessas ações não serão vistas no imediato de sua execução, mas sim através
do acompanhamento permanente dos gestores, pedagogos e professores que,
em posse de um parecer acerca dos assuntos pautados nesta oficina,
construirão suas próprias ações, mediante estudo, análise, e reflexão
pedagógica e metodológica, inserindo diferentes estratégias para a busca
contínua da melhoria dos resultados.

Nesta certeza é que caminhamos, sabendo que todos temos a parte que
nos cabe transformar, tendo a perspectiva de contribuir para a implementação
de novas ideias, novas práticas e diferentes olhares para com a educação, a
qual não deve ser pautada apenas em conteúdos sistematizados, estáticos e
emoldurados em paredes da resistência à mudança, mas sim em invólucros do
encorajamento de poder sempre mais, de vislumbrar movimentos novos que
vão ao encontro dos anseios de nossos “novos” alunos que, por sua vez,
almejam diferentes olhares para suas diferentes expectativas.
Por fim, tratamos em nossas discussões a arte enquanto dimensão do
conhecimento, embasamos, assim, parte desse projeto na construção da
significação artística e o fazer, contribuindo em sua correlação com outras
áreas do conhecimento, estabelecendo parâmetros entre o fazer artístico com
a emancipação humana. Acredita-se que tudo que está pronto pode ser
renovado com o toque especial e abrangendo diferentes formas de ensinar e
aprender.

METODOLOGIA
Os encaminhamentos metodológicos seguem de acordo com a
construção de uma sequência de atividades e construção de recursos que que
contribuem para um enriquecimento cultural de todos os presentes, com o
diferencial considerável, de que o agente construtor é o próprio aprendiz, a
oficina

transcorre

com

momentos

de

reflexão

que

perpassam

por

questionamentos da postura social de cada indivíduo, promovendo mudança
nesta postura, valorização pessoal e até inserção no mundo do trabalho
manual pedagógico - de acordo com as potencialidades de cada um – debate,
reflexões, e ações a serem executadas que culminam na melhoria dos
resultados de todo aproveitamento escolar. Durante a elaboração dos recursos
pedagógicos os alunos estarão sendo questionados acerca dos conceitos
fundamentais nas áreas de matemática, raciocínio e linguagem visual e escrita.
Afinal, nossas práticas refletem em nosso crescimento pessoal, profissional,
social e humano.

OBJETIVOS
 Valorizar a opinião dos alunos em relação à visão da realidade escolar
que os envolve;
 Auxiliar professores por meio de oficinas quinzenais (durante a
coordenação pedagógica) na confecção e uso de recursos pedagógicos,
 Diagnosticar fatores relevantes que possam contribuir e interferir nas
práticas pedagógicas em sala de aula;
 Fomentar a participação/envolvimento dos alunos no desenvolvimento
de toda comunidade escolar nos quesitos educacionais, artísticos e
sociais;
 Instigar alunos para a consciência da integração em seu meio social
(escola);
 Conduzir o aluno à percepção e análise críticas acerca de suas ações
no contexto em que vivem;
 Identificar as fragilidades e as mudanças a serem construídas
conjuntamente.
·
Público alvo: em média de 08 à 10 alunos com coordenação motora razoável
e intelecto preservado,
Exigências: É imprescindível que o professor responsável pelo projeto possua
formação teórica bem como titulação na área citada no projeto e experiências
práticas para o cumprimento do mesmo. Habilidade manual.
DESENVOLVIMENTO
O projeto se desenvolverá com turma faixa de até 8 alunos que se
enquadrem na proposta do mesmo, em aulas de 5 horas com intervalos de 30
min. antes do início da aula haverá momento de conscientização acerca da
saúde e cuidados com o corpo, realizar exercícios com bolas e movimentos

que evitem a tendinite e dores lombares, braços e ombros, uma vez que
estaremos trabalhando atividades repetitivas.
Todos os recursos a serem criados serão previamente planejados e
concomitantes aos objetivos do ensino aprendizagem, associados aos
requisitos do currículo em movimento e currículo funcional destinados aos
alunos da educação especial, assim como as tarefas serão destinadas aos
alunos de acordo com suas aptidões e capacidade de aprender, os recursos
serão em sua maioria sucatas e buscar-se á parceria com fornecedores/
empresários que queiram colaborar. Os materiais construídos serão em sua
maioria pedagógicos embora não impeça de realizar trabalhos artesanais com
fins lucrativos voltados para exposição e datas comemorativas, sendo que o
lucro será para compra de materiais e desenvolvimento do trabalho. Durante a
confecção dos recursos a professora dará aos alunos orientações básicas de
contagem, letramento, cores, formas, etc.
O professor responsável pela oficina deverá durante a construção do
recurso aplicar os objetivos básicos já explorando os mesmos, como cor,
forma, quantidade, relacionar aos conteúdos da vida diária, contagem e
letramento.
Abaixo segue o exemplo de alguns recursos a serem criados para
auxiliar o trabalho dos professores no centro.

Os alunos farão pintura, recortes, colagem e até finalização dos recursos
dentro das possibilidades. As aulas da oficina serão previamente planejadas,
materiais selecionados e as tarefas delegadas a cada um de acordo com a
capacidade. Pretende-se angariar recursos por meio de parcerias com
fornecedores, editoras e empresários, promover workshop com

exposições

dos jogos produzidos em busca de fins lucrativos que serão revertidos à própria
oficina.

CONCLUSÃO
Embora, inicialmente, o trabalho tenha sido elaborado com o objetivo de
estimular a melhoria do aproveitamento escolar, especificamente dos alunos do
CEE 01 _ Ceilândia, o projeto integrará o Plano de Ação Pedagógica do Centro
e contribuirá com a Formação continuada dos professores. Auxiliará no
desenvolvimento da educação de forma lúdica e criativa, além de participativa.
Visa-se promover uma educação global e de aprendizagem democrática,
embasada nos parâmetros do currículo da educação Básica do DF conforme
texto seguinte. “ As perspectivas conceitual e filosófica de Educação que regem o
currículo definem o cotidiano escolar e suas decorrências. O currículo é a
ferramenta primordial para a organização didática do processo de ensino e
aprendizagem, que deve ser construído a partir da seleção do conhecimento e
reinterpretação de práticas vivenciadas em dinâmicas sociais, políticas, culturais,
intelectuais e pedagógicas. O conceito de currículo escolar está em permanente
construção e é “um ponto central de referência na melhoria da qualidade do
ensino, na mudança das condições da prática, no geral e nos projetos de inovação
dos centros escolares” (SACRISTÁN, 2000, p.32). Para Bernstein (1996), o currículo
define e considera o conhecimento válido e as formas pedagógicas de sua
transmissão.

Deste

modo,

o

currículo

pode

ser

interpretado

como

o

desenvolvimento de formas de pensar, de 18 CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL perceber o mundo, de viver, e por esse
motivo está acima de programas, listas de conteúdos e de atividades, pois sua
concepção implica preparação do indivíduo para a sociedade existente, para
posições de domínio ou de submissão, para ascensão de posições críticas ou
alienadas em relação à realidade, para vivência plena ou apenas parcial da
cidadania. De acordo com essa perspectiva, o currículo deve valorizar o
conhecimento, mas também a cultura, a identidade e a subjetividade. “ ( Curriculo
da Ed. Básica- SEDF).

O projeto será constantemente avaliado, nos aspectos de planejamento
e prática, avaliar-se-á também os agentes/ alunos e professores por meio de
relatórios, registros e de feedbacks.

“A criança é regida pela vontade de brincar, de fazer. A cada movimento
está descobrindo coisas num processo natural de aprendizagem. Junto entram
os valores. ”
Içami Tiba.

Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência – 2019
INTRODUÇÃO
O Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia percebe que no cenário da Educação atual a
formação continuada é o elo primordial para que a aprendizagem aconteça de forma efetiva e significativa
para todos os estudantes conforme as necessidades da Sociedade Contemporânea. OS CEE 01 e 02 de
Ceilândia tem a ciência dessa missão e tenciona colaborar com este processo por meio de ações teóricas e
práticas com vista a contribuir por meio do compartilhamento de experiências, relatos, práticas pedagógicas
com os demais profissionais que também atuam na Educação Especial.
Destaca-se que o fator preponderante deste projeto é a parceria entre os profissionais que atuam
nesta modalidade de educação especial, vivenciando de forma efetiva os quatro pilares da educação
proposto por Jacques Delors, uma vez que devemos ter a compreensão que a aprendizagem favorece aos
nossos educandos uma visão maior do mundo. Aqui também teremos a psicologia histórico cultural presente
no nosso Currículo em Movimento, pois por meio do projeto destacamos as experiências significativas na
prática pedagógica de cada professor. Assim, o professor dialoga com as concepções da educação em e
para os direitos humanos sendo mediadora para o acesso ao legado dos direitos humanos.
O Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência teve início no ano de 2017 com o objetivo
de contribuir na troca de informação entre os docentes do Centro de Ensino Especial 01 e 02 de Ceilândia,
Salas de Recursos, Classes de TGD e DI, EJA INTERVENTIVA e Docentes da RIDE, representada pelos
profissionais de Cocalzinho e Girassol de Goiás. A parceria entre os docentes permitiu que juntos tivessem
oportunidades de compartilhar experiências, reconstruir novos saberes, perceber a importância da
educação por meio de atividades práticas e lúdicas. A proposta das atividades pedagógicas com base na
adequação curricular assegura aos estudantes com Deficiência a promoção de uma educação de
excelência enfatizando o potencial de cada estudante.
O trabalho que é desenvolvido pelo Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência está
sendo desenvolvido gradativamente por meio de diversas ações integradas que contemplem a teoria e
prática, fato este que fortalecem as ações pedagógicas que são desenvolvidas pelos docentes no ensino
regular. Nesse ano, de 2019, o Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência, junto à UNIEB, o CEE
01 e os Professores de Cocalzinho visam a promoção de uma educação inclusiva de qualidade para todos
os estudantes que estão inseridos nesta modalidade de ensino.

OBJETIVOS
São objetivos do Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiências correlacionadas a atuação
dos profissionais que atuam na Educação Especial, com vistas à promoção do aprimoramento das
atividades pedagógicas que são desenvolvidas com os educandos, a saber:
 Contribuir para o processo de formação continuada dos profissionais da educação especial
evidenciando os principais elementos da prática pedagógica.
 Dialogar sobre as questões do Currículo em Movimento na perspectiva da inclusão evidenciando as
necessidades dos educandos.
 Compartilhar experiências sobre a prática pedagógica realizando momentos de estudos com base
na prática diária.
 Realizar oficinas práticas com abordagem de temas específicos direcionados a atuação profissional
do AEE.
Destaca-se que as metas do Projeto Compartilhando Conhecimento e Experiência são:
 Promover o diálogo sobre inclusão por meio da troca de experiência;
 Articular o trabalho de forma integrada com a Sala de Leitura na realização de atividades práticas.
 Favorecer o contato com o lúdico por meio de atividades diversas.
 Articular junto a Gestão a realização das atividades relacionadas na própria UE ao Projeto
Compartilhando Conhecimento.

DIMENSÕES DE TRABALHO
1. Educação Inclusiva
2. Educação para sustentabilidade e meio ambiente
3. Educação para Diversidade
4.Formação Continuada
5. Educação em e para os Direitos Humanos

GOVERN O DO DI STRI TO FEDE RAL
Se cre tari a de Estado de Educação
C oorde nação Re gi onal de Ceilândia
Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia
FONES: 3901-8345 / 3901-8344/3375 2321

Área(s) de conhecimento e componente curriculares
1. LINGUAGENS - Língua Portuguesa - Língua Inglesa - Ed. Física- Artes
2. CIÊNCIAS DA NATUREZA OU MATEMÁTICA - Biologia - Física - Química
3. CIÊNCIA HUMANAS - Geografia – História

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

PÚBLICO ALVO - CRONOGRAMA ANUAL DE 2019
TEMA

METODOLOGIA

MÊS

SHOW DE TALENTOS

Contação de Histórias.

Contos Inclusivos.
Oficinas de Jogos e Materiais Pedagógicos:
PROFISSÕES/MUNDO

Habilidades: Acadêmicas e Manuais
DO TRABALHO
 Trabalho Formal/Informal
FORMAL E INFORMAL
 Confecção Coletiva de um Tapete.
 Confecção de jogos pedagógicos
 Oficina de bombom

MAIO

MESA REDONDA
 Currículo em Movimento.
OPEN DAY
MEIO AMBIENTE
 Vivência no Jardim Sensorial.
E SUSTENTABILIDADE
 Uso de materiais recicláveis.
 Plantio de mudas medicinais e ornamentais.
MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS

FÓRUM
 A importância da Psicomotricidade.
o Jogos adaptados.
WORKSHOP

Literatura de cordel.
 Cantigas e brincadeiras de rodas;
 Confecção de brinquedos.

16/05/2019

PÚBLICO
CLASSES DE DI - TGD/TEA
PROFISSIONAIS DE
COCALZINHO

09:00 11:30
13:30-16:30
CEE 02
17/05/2019
09:00 11:30
JUNHO
13/06/2019
CEE 02
não haverá
AGOSTO
15/08/2019
16/08/2019
CEE 01

SALA DE RECURSOS
CLASSES DE DI TGD/TEA
- PROFISSIONAIS DE
COCALZINHO
SALA DE RECURSOS
CLASSES DE DI - TGD/TEA
- PROFISSIONAIS DE
COCALZINHO
SALA DE RECURSOS

INCLUSÃO:
EXPOSIÇÃO
SETEMBRO
SEMANA DE LUTA DA
 Mostra de AEE
PESSOA COM
 projetos, materiais e jogos desenvolvidos com
DEFICIÊNCIA
os estudantes com deficiência no decorrer do 13/09/2019
ano letivo.
A definir

CLASSES DE DI TGD/TEA PROFISSIONAIS DE
COCALZINHO

PALESTRA
OUTUBRO
 Parceria com o Corpo de Bombeiro DF para
ministrar no auditório do CEE 02 palestra com o 24/10/2019
tema de primeiros socorros no ambiente escola.
25/10/2019
Primeiros Socorros CEE 02

CLASSES DE DI TGD/TEA PROFISSIONAIS DE
COCALZINHO

FORMAÇÃO
CONTINUADA-

SALA DE RECURSOS

SALA DE RECURSOS

GOVERN O DO DI STRI TO FEDE RAL
Se cre tari a de Estado de Educação
C oorde nação Re gi onal de Ceilândia
Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia
FONES: 3901-8345 / 3901-8344/3375 2321

TROCA DE
EXPERIÊNCIAS

SIMPÓSIO
Rodas de experiências
 Avaliação final

NOVEMBRO CLASSES DE DI TGD/TEA
21/11/2019
- PROFISSIONAIS DE
COCALZINHO
22/11/2019
CEE 02

SALA DE RECURSOS

4

5

Atendimento Interdisciplinar: Teatro como possiblidade de inclusão
social.

1. INTRODUÇÃO

O projeto relata uma experiência estética vivenciada no Centro de Ensino
Especial 01 de Ceilândia, através do Atendimento Interdisciplinar de Teatro e
Música, o qual atende estudantes com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência
Múltipla (DMu). Os espetáculos criados durante os anos letivos de 2015 a
2017: Festival de Parintins, Boitatá, Retirantes e Africanidades promove a
socialização, a interação, a convivência e o respeito à diversidade. Sem dúvida,
este é o papel do teatro: “[...] melhorar a vida dos seus praticantes, pode-se
supor o movimento anônimo do qual o teatro é protagonista” (ICLE, 2002, p. 8).
O objetivo da pesquisa foi incentivar a criação coletiva e a prática teatral e
musical em sala de aula. O tema-problema foi desenvolvido a partir do
processo criativo da encenação teatral e musical. De que forma o teatro e
música pode contribuir para a inclusão social e a cidadania dos estudantes do
Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia?
O teatro abre espaço para a inclusão dos estudantes, e oportuniza a sociedade
conviver com o diferente, refletir a necessidade de abrir espaços não só no
teatro, mas na sociedade para as pessoas com deficiência.

2. JUSTIFICATIVA

A pessoa com deficiência intelectual por muitos anos ficou segregada e
distante da convivência com o outro, seja na escola ou nos espaços sociais. O
teatro e a música abrem espaço para a inclusão dos estudantes com
deficiência, oportuniza a convivência com o diferente e traz a reflexão sobre a
necessidade de abrir espaços para que as pessoas com deficiência se torne

autônoma. A proposta de trabalhar com o teatro e a música através do
atendimento interdisciplinar proporciona a inclusão social e inter-relação entre o
público e os estudantes com Deficiência. O Teatro e Música dialogam com a
plateia, traz oportunidade de conviver uns com os outros, surge um mundo
repleto de diversidade. Através do teatro, é possível “experimentar [...] e
envolver-se total e organizadamente” com os níveis: intelectual, físico e
intuitivo. Spolin (2005, p.3). Quando o estudante está em contato com o público
há uma troca de experiência, oportunidade de conviver com o outro, “a
capacidade do fazer teatral tem de intercambiar experiências ricas em saberes
coletivos por meio das relações sociais entre os indivíduos”. (Silva 2010).
Enfim, o teatro e a música podem oportunizar inclusão social e cidadania.

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Desenvolver práticas teatrais através do atendimento interdisciplinar a fim de
criar espetáculos que possibilite a inclusão social do estudante com deficiência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar e conhecer a trajetória do aluno/ator durante a criação do espetáculo;
Avaliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos a partir da análise do
processo de criação dos estudantes.
Incentivar o desenvolvimento do aluno a partir da percepção de mundo através
das apresentações diferentes espaços públicos.

4. METODOLOGIA

O trabalho realizado utiliza-se do teatro como forma de desenvolver o processo
criativo que resultou na montagem de espetáculos produzido durante as aulas
do atendimento Interdisciplinar de Teatro e Música. Os estudantes têm aulas de
Teatro 50 minutos duas vezes por semanas. Os alunos são matriculados nas
oficinas pedagógica, com o diagnóstico de Deficiência Intelectual, Deficiências
Múltiplas e autismo. Seguimos os seguintes procedimentos para a composição
dos espetáculos: Boitatá, Festival de Parintins, Os Retirantes e Africanidades.
Durante o ano letivo os espetáculos são apresentados em escolas públicas e
outros espaços do Distrito Federal, a fim de promover a inclusão social.










pesquisa e leitura de imagens na internet
construção de personagem e a construção de papel
jogos teatrais e de espontaneidade;
expressão vocal;
expressão corporal;
jogos de imaginação, criatividade e improvisação;
musicalização e sonoridades para o teatro;
construção de cenários e figurinos
interpretação em que o aluno adquire técnicas para o domínio da criação

cênica;
 ensaios e divulgação das peças
 estudo de texto e criação de personagem, a fim entender o texto e as
características dos seus
 apresentação das peças em escolas e espaços públicos

5. CONCLUSÃO

O teatro traz em si um potencial de socialização, de não conformismo, e a
possibilidade de romper com as limitações diárias, mediadas por técnicas,
jogos e exercícios que capacitam o estudante para enfrentar as situações do
dia a dia.
As apresentações promovem a inclusão social e cidadania, pois, quando
dialogam com a plateia e convivem uns com os outros, surge um mundo
repleto de diversidade.

Entre muitas habilidades desenvolvidas, os estudantes desenvolveram
linguagem verbal e não verbal, a concentração, a interação, a socialização e a
criatividade. Durante este, percebeu-se que os estudantes com Deficiência
desenvolveram a capacidade criadora, e a família e os professores da escola
fizeram relatos sobres as mudanças apresentadas pelos estudantes que
participaram do espetáculo, apontando os ganhos na linguagem, autonomia e
autoestima.
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ANEXOS

Figura 01 – Espetáculo Festival de Parintins
Autor: Grupo Sopalelê

Figura 02 – Espetáculo Boitatá
Autor: Grupo Sopalelê

Figura 03 – Espetáculo Retirantes
Autor: Grupo Sopalelê

Figura 04 – Jogos Teatrais
Fonte:Grupo Sopalelê 2015

Figura 05 – Confecção de cenário e figurino
Fonte: Grupo Sopalelê

