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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico - PPP do Centro Especializado na Área da 

Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI, é um documento que tem a finalidade de 

explicitar a construção coletiva de uma instituição democrática que busca defender 

com qualidade os direitos legais e pedagógicos de seus educandos. Sendo 

elaborado de maneira coletiva visando as ações a serem desenvolvidas 

pedagogicamente e socialmente para atender aos alunos matriculados ou não 

matriculados no Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE, neste Centro 

Especializado na Área da Surdez estando em conformidade com os ideais da 

Pedagogia Histórico - Cultural conforme a proposta da Secretaria Municipal de 

Educação de Ibiporã - SMEI. 

Este documento norteia as ações efetivadas pelo CAESMI - Centro de 

Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã sendo 

planejado e aprovado pelos professores especialistas na área da surdez desta 

instituição, instrutor da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, funcionária operacional 

terceirizada, da comunidade com surdez e ouvintes a qual a instituição de ensino 

está inclusa, pela Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã – APASI, 

pelos membros do Conselho Escolar do CAESMI e pela diretora deste 

estabelecimento de ensino educacional.  Tendo como base todas as ações 

pedagógicas amparadas legalmente pelo Ministério da Educação, Conselho 

Municipal de Educação - CME e da Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã – 

SMEI sendo ofertadas aos atendimentos a Educação Bilíngue Língua Brasileira de 

Sinais- LIBRAS como língua materna e apoio a Língua Portuguesa, Estimulação 

Precoce, Projeto LISO - LIBRAS SOCIALIZA e Projeto LIES - LIBRAS NA ESCOLA 

sendo desenvolvido na escola com a turma de origem do aluno incluso. 

Cabendo a diretora desta unidade de ensino, juntamente com a equipe 

pedagógica e operacional, coordenar a elaboração e acompanhar a implementação 

na prática diária do Projeto Político Pedagógico, construído coletivamente e 



aprovado pelo Conselho Escolar do CAESMI sendo homologado pelo Secretário de 

Educação e em seguida pelo Conselho Municipal de Educação.  

A proposta do Projeto Político Pedagógico está em acordo com a Instrução 

Normativa nº 03 de 05 de abril de 2022 emitida pela Secretaria Municipal de 

Educação de Ibiporã, com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e com o 

Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - CBEIEF. 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico é uma necessidade de 

constantes feedbacks feitos pela instituição de ensino, haja vista que toda escola ou 

instituição escolar como o CAESMI necessita registrar seus dados, situar-se no 

contexto social vigente, renovar-se planejando a curto, médio e longo prazo suas 

perspectivas pedagógicas, sistematizando a sua prática educacional, cultural e 

social. Descrevendo assim o avanço histórico as atuais e futuras gerações perante a 

comunidade que a instituição pertence. 

No estado do Paraná, a legislação que deu início à regulamentação dos 

Projetos Político Pedagógicos das escolas e das instituições de ensino foi a 

Deliberação nº 014/99 do Conselho Estadual de Educação. Nessa deliberação o 

PPP é mencionado como Proposta Pedagógica, bem como nos artigos nº 12 e nº 13 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9394/96 que 

também se refere ao documento como Projeto Pedagógico em seu artigo nº 14, 

inciso I.   

No entanto, para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

o termo Projeto Político Pedagógico na escola ou numa instituição escolar como o 

CAESMI direciona-se a uma visão democrática e autônoma para todos, com 

qualidade social, com autonomia pressupondo a liberdade e a capacidade de decidir 

a partir de regras relacionais. Incentivando ao exercício da autonomia administrativa 

e pedagógica da escola ou da instituição de ensino podendo ser considerado o 

projeto político pedagógico como a capacidade de governar a si mesmo, por meio de 

normas próprias, conforme consta na página 47, 2013.  

Portanto, todas as propostas integradoras dentro da instituição CAESMI, 

partem de uma concepção maior que toma o trabalho como princípio educativo 

relacionando-o a teoria a sua prática, fundamentando-se, de modo crítico, na 

sociedade em que está inserida.  

Por isso, perante as projeções ligadas às incertezas da modernidade, cabe ao 

CAESMI ensinar e incentivar às pessoas com surdez e aos seus usuários que os 



conhecimentos aprendidos nortearão suas escolhas e contribuirão para as decisões 

que viverão perante aos desafios da vida pessoal, familiar e profissional junto a 

coletividade social. Estimulando-os a serem cidadãos capazes de ter autonomia e 

coragem de se impor perante aos desafios vividos socialmente numa sociedade dita 

inclusiva, conforme é o lema deste centro especializado:  

 

“Se o Surdo não pode ficar esperando que a sociedade faça tudo por ele, 

também não pode lutar sozinho e competir com os ouvintes como se fosse 

ouvinte” 

 

O Projeto Político Pedagógico desta instituição vem de encontro com todos 

estes compromissos necessários para a formação de um cidadão incluso crítico e 

com seus direitos legais e sociais defendidos perante a sociedade vigente. 

Sendo assim, a proposta de apoio pedagógico ao letramento e a educação 

bilíngue  aqui apresentada é voltada a atender as necessidades das pessoas com 

surdez matriculadas junto ao Centro de Atendimento Especializado na Área da 

Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI visando o atendimento pedagógico 

bilíngue para as pessoas com surdez, as quais enquadram-se também aos 

atendimentos às pessoas com resíduo auditivo ou surdez profunda, para que 

possam superar as dificuldades e defasagens por elas vividas no contexto escolar 

dito regular desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. 

O Projeto Político Pedagógico desta instituição visa a formação de um sujeito 

autônomo, criativo, ético, crítico e comprometido com a sociedade em permanente 

transformação no aspecto inclusivo, tecnológico, social e cultural. Sendo de grande 

valia a vivencia sociopolítica de todos os sujeitos envolvidos com este Centro de 

Atendimento Especializado na Área da Surdez, diariamente, para retratar assim a 

função cultural da comunidade com surdez e a garantia de seus direitos legais na 

área educacional e social. A função, portanto, deste projeto político é traçar o 

horizonte da caminhada, por meio de um diálogo constante entre a teoria e a prática 

inclusiva, promovendo uma educação com qualidade e especializada voltada para a 

formação humanística que investe no desenvolvimento das competências cognitivas 

e socioemocionais da pessoa com surdez.  

O Projeto Político Pedagógico como um todo deve ser compreendido numa 

perspectiva dinâmica, mediada pela constante reflexão de todos os sujeitos 



envolvidos e sintonizados com os avanços adquiridos dos direitos da pessoa com 

surdez e seus conselhos municipais, estaduais e federais, da Ciência da Educação 

Inclusiva para assim ousar na inovação e na modificação das relações pedagógicas 

utilizando-se nesta Instituição Especializada na Área da Surdez a Educação Bilíngue 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e Língua Portuguesa, as Áreas Tecnológicas 

Educacionais Assistivas, e demais campos educacionais vigentes pela Secretaria de 

Educação Municipal. 

Por este motivo, este Centro de Atendimento Especializado na Área da 

Surdez tem a prerrogativa de constituir-se no fundamento legal dos direitos da 

pessoa com surdez, explicitando a sua base filosófica, conceitual, metodológica 

educacional, social e operacional das práticas pedagógicas à luz da função precípua 

de uma instituição pública como via de acesso ao conhecimento garantido pela 

constituição brasileira sendo amparada pela Associação dos Pais e Amigos dos 

Surdos de Ibiporã, juntamente com a sua mantenedora a Secretaria de Educação 

Municipal direcionando assim que todo ato educativo é sim um ato sociopolítico que 

expressa uma visão de mundo, e de incentivo a formação de um cidadão crítico e 

autônomo perante a sua comunidade com surdez inserida numa sociedade inclusiva, 

por isso, esta instituição optou na utilização do termo Projeto Político Pedagógico. 

Portanto, a utilização do termo político no projeto deve ser compreendida como 

intencional, conforme cita Veiga:  

 

Todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses 
reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso 
com a formação do cidadão para um tipo de sociedade (VEIGA, 1995, p.13) 

 

A fundamentação teórica apresentada neste documento expressa o próprio 

diagnóstico da representação dos professores especializados na área da surdez e 

do instrutor de LIBRAS, pessoa com surdez, sobre a função desta instituição de 

ensino e o valor da formação por ela ofertada. Destacando-se que foi construído a 

partir das análises e feedbacks obtidos metodologicamente no processo de 

construção e reconstrução coletiva deste atual Projeto Político Pedagógico já 

previstos nos documentos precedentes a sua última atualização.  

O processo de reavaliação e retomada do Projeto Político Pedagógico do 

CAESMI procurou-se reformulá-lo e atualizá-lo reajustando-o ao tempo, normas e 

dados específicos e científicos do ano vigente e de acordo com uma pós-pandemia 



do Covid-19 que afetou grandemente a educação em seu contexto pedagógico. O 

que nos leva a reflexão sobre as desfasagens e dificuldades pedagógicas e os riscos 

sobre a saúde mental e física dos estudantes e dos profissionais da educação. 

O presente documento, portanto, sistematiza e fundamenta as discussões e 

propostas de toda a comunidade atendida por esta instituição e apresenta uma 

concepção de que toma a relação educação e trabalho para fundamentar o ensino-

aprendizagem, o currículo, o conhecimento e a gestão democrática por ela 

praticada. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A construção da proposta pedagógica que nomeada como Projeto Político 

Pedagógico é a primeira ação para se organizar o trabalho de uma instituição 

escolar. É a partir deste compromisso político e pedagógico que se delineia a 

eficácia da instituição como um processo integrado e organizado coletivamente pela 

equipe técnico-pedagógica, priorizando sua função essencial que é a educação a 

comunidade escolar com surdez a qual a instituição CAESMI está inserida. 

Partindo-se do princípio de que a educação é um direito de todos, assegurado 

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme seu artigo nº 

205 a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, no artigo nº 206 o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e em 

seu artigo nº 208 o dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: § III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Dessa maneira, o CAESMI busca criar uma identidade própria à comunidade 

escolar com surdez incentivando-a na interação, integração e a inclusão com 

responsabilidade perante que a construção da autonomia de um cidadão apto e 

capaz de tomar as decisões necessárias para o seu bem estar social e familiar. Isso 

é o que se deseja alcançar nos atendimentos feitos por esta instituição especializada 

na área da surdez. 

A autonomia em qualquer instituição determina uma interação social onde se 

organiza o trabalho de executar uma nova atitude crítica para a busca da melhoria 

da qualidade de vida e o bem coletivo. 

O presente Projeto Político Pedagógico - PPP, deste Centro de Atendimento 

Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI, localizado na 

região norte do município de Ibiporã, situado na rua Duque de Caxias, 377 no Jardim 

Alvorada, CEP 86.200-00, no estado do Paraná tem como entidade mantenedora a 

Prefeitura Municipal de Ibiporã e é assistida pela Secretaria Municipal de Educação 



11 

 

com apoio e o suporte da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã- 

APASI, é o documento norteador dos processos pedagógicos e administrativos que 

contribui para o estabelecimento e cumprimento de metas, expectativas e objetivos 

propostos na efetivação da formação dos estudantes com surdez.  

O Projeto Político Pedagógico deve expressar a autonomia e identidade do 

estabelecimento do ensino, sendo amparado pelas legislações vigentes, pelas 

necessidades históricas da escola pública e das instituições escolares que primam 

pelo avanço acadêmico e social das pessoas atendidas por este Centro 

Especializado e pelos direitos garantidos constitucionalmente a toda a população. 

Ele constitui-se nos fundamentos legais, conceituais, filosóficos, ideológicos, 

metodológicos e operacionais das práticas pedagógicas tendo em vista a primeira 

função da escola e das instituições de ensino público que é o acesso ao 

conhecimento.  

Assim, o Projeto Político Pedagógico deverá ser discutido, aprovado e 

acompanhado em sua efetivação pelo Conselho Escolar do CAESMI e seus 

encaminhamentos, fundamentos e princípios devem ser legitimados pelo Regimento 

Escolar, o qual, da mesma forma, construído e definido coletivamente e aprovado 

pelo Conselho Escolar da instituição e encaminhado para a aprovação do Conselho 

Municipal de Educação, via Secretaria Municipal de Ibiporã.  
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2 - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO DE 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SURDEZ DO 

MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 

CAESMI 

     

2.1 - ESTRUTURA REGIMENTAL 

 

O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de 

Ibiporã - CAESMI, atendendo aos princípios democráticos e com a participação 

coletiva da sua comunidade construiu o Regimento Institucional Escolar que reflete o 

seu Projeto Político Pedagógico. E normatiza de acordo com os princípios 

constitucionais, as deliberações do sistema as questões administrativas, didático-

pedagógicas e disciplinares desenvolvidas durante os atendimentos junto aos seus 

educandos com surdez. 

  O CAESMI iniciou suas atividades em outubro de 1986 através da 

Deliberação nº 020/86, em uma das salas da então Escola Estadual Rotary Club 

como Sala Especial na Área da Deficiência Auditiva.  

Em 02 de outubro de 1989 através da Resolução nº 2.707/89 foi autorizado 

seu funcionamento como CAE-DA - Centro de Atendimento Especializado na Área 

da Deficiência Auditiva. No ano de 2002 a nomenclatura do centro sofreu alteração 

ficando CAES-DA - Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez e 

Deficiência Auditiva.  

Conforme novas orientações da Secretaria de Estado da Educação - 

SEED/DEE houve a alteração eliminando-se o termo Deficiência Auditiva, e com a 

sugestão do Setor de Estrutura e Funcionamento da Secretaria de Educação do 

Município de Ibiporã acrescentou-se o termo Município de Ibiporã, ficando então: 

Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã – 

CAESMI. 

  Em janeiro de 2006, a Secretaria Municipal de Educação através da 

Prefeitura Municipal cedeu um espaço novo para o funcionamento do CAESMI, que 
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atualmente sua sede é localizada na Rua Duque de Caxias nº 377, no Jardim 

Alvorada. 

    Em 25 de março de 2006, a comunidade surda e ouvinte formou a primeira 

associação: Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Deficientes Auditivos de 

Ibiporã – APASDAI. No mesmo ano em 10 de agosto esta associação teve sua 

nomenclatura alterada se tornando APASI - Associação de Pais e Amigos dos 

Surdos de Ibiporã com estatuto e regimento próprio, sendo um apoio ao CAESMI.  

O CAESMI atende ao disposto na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional para a Educação Especial na Educação Básica, 

Resolução CNE Nº 02/01/Parecer CNE 017/01, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Diretrizes Estaduais Para a Educação Especial Deliberação CEE Nº 02/03, na 

Oficialização da Língua de Sinais – Lei Federal nº 10.436/02, Lei Estadual nº 

12.095/98, Lei Municipal nº 1.772/2002, Decreto nº 3.298 do Ensino Especial, 

normatizando e observando cada caso, a legislação e as normas especificamente 

aplicáveis  à Educação Especial. 

A Instituição, CAESMI, oferece aos seus alunos igualdade de condições para 

acesso e permanência a escola de forma inclusiva, a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, gratuidade de ensino, 

valorização dos profissionais, gestão democrática e colegiada e a garantia de uma 

educação básica unitária. 

O CAESMI tem como objetivo a oferta de ensino de qualidade as pessoas 

com surdez oportunizando a chance de recuperar o atraso do desenvolvimento 

cognitivo ofertando a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais por ser um direito 

adquirido a partir da luta da comunidade de surdos que se organizaram-se em 

associações, instituições e através da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos - FENEIS conseguiram a oficialização da LIBRAS, conforme 

consta na Lei Federal nº 10.436 de 24/04/2002. 

Durante o período de 2002 à 2004, a linha pedagógica seguida pelo CAESMI 

foi a teoria Sócio–Construtivista, de acordo com as determinações da Secretaria 

Municipal de Educação de Ibiporã.  

Em 2005 à 2008, a proposta de trabalho pedagógica foi norteada pela teoria 

Sócio-Interacionista. Tendo em vista a mudança da administração no presente ano e 
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a consequente aprovação, pelo Conselho Municipal de Educação, do Projeto Político 

Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, através do parecer nº 02/09, 

aplicou-se os princípios norteadores da Pedagogia Histórico-Crítica.  

Neste ano de 2022, os rumos que a educação municipal buscou trilhar para 

minimizar o contexto pós-pandêmico da COVID-19 é iniciar uma retomada 

educacional prezando pela qualidade e aplicabilidade dos conteúdos alinhados à 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC e ao Referencial Curricular do Paraná 

visando uma proposta política pedagógica municipal na perspectiva Histórico-

Cultural. Porém, é apenas um documento norteador para o trabalho pedagógico, não 

excluindo a utilização das demais pedagogias que já perpassaram pela educação 

municipal. 

Dessa maneira, este documento normativo aplica-se exclusivamente à 

educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). E está orientado pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica. (BRASIL, 2017, p.7). 

 

2.2 - JUSTIFICATIVA 

 

Constata-se que os princípios filosóficos e direitos que embasam a Educação 

Especial estão apoiados em diversos atos legais e em constantes alterações devido 

a suas peculiaridades sociais. E esses direitos estão fundamentados no princípio da 

preservação da dignidade humana, na busca da identidade e no exercício da 

cidadania.  

A dignidade humana não permite que se faça nenhum tipo de discriminação, 

ao contrário, exige que os direitos de igualdade de oportunidades sejam respeitados. 

A vida humana ganha uma riqueza se é construída e experimentada tomando como 

referência o princípio da dignidade. E segundo esse princípio, toda e qualquer 

pessoa é digna e merecedora do respeito de seus semelhantes tendo o direito à 

boas condições de vida e à oportunidade de realizar seus projetos indiferentes de 

suas limitações. 
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Juntamente com o valor fundamental da dignidade, impõe-se o de busca da 

identidade. Trata-se de um caminho nunca suficientemente acabado. Todo cidadão 

deve, primeiro, tentar encontrar sua identidade específica, cada cidadão deve 

encontrar-se como pessoa, familiarizar-se consigo mesmo, até que, finalmente, 

tenha uma identidade, um rosto próprio e humanamente respeitado. E é dessa 

maneira que o aluno surdo se encontra quando assume a identidade surda e a 

cultura surda com o apoio da sua família. E essa aceitação da identidade favorece o 

encontro das possibilidades, das capacidades de que cada indivíduo é dotado, 

facilitando a verdadeira inclusão educacional e inclusão social. A interdependência 

de cada face desse prisma possibilitará a abertura do indivíduo para com o outro, 

decorrente da aceitação da condição humana, aproximando assim, as duas 

realidades - a sua e a do outro – visualizando a possibilidade de inteiração e 

extensão de si mesmo. 

Em nossa sociedade, ainda há momentos de séria rejeição ao outro ao 

diferente, impedindo-o de sentir-se de perceber-se e de respeitar-se como pessoa. 

As instituições e a educação, ao adotar a diretriz inclusiva no exercício de seu papel 

socializador e pedagógico, busca estabelecer relações pessoais e sociais de 

solidariedade, sem máscaras, refletindo um dos tópicos mais importantes para a 

humanidade, uma das maiores conquistas de dimensionamento do ser e da abertura 

para o mundo e para o outro. Essa abertura solidária e sem preconceito que as 

instituições assumem, poderá fazer com que todos se percebam como dignos e 

iguais na vida social. 

 

2.3 - OBJETIVOS 

 

O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de 

Ibiporã – CAESMI vislumbra objetivos tais como: 

 Reconstruir a identidade da instituição, como espaço pedagógico 

histórico-crítico-cultural necessário à construção do conhecimento e da cidadania 

surda em sua completa contextualização, pois almeja explicar o aprendizado 

humano a partir de sua natureza social empenhando-se em colocar a educação a 

serviço da transformação das relações sociais na busca de inserir na sala de 
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atendimentos o processo dialético prática e teoria na formação do cidadão surdo 

crítico e agente de ações sociais; 

  Desenvolver globalmente as potencialidades do alunado com surdez; 

 Ofertar a recuperação do atraso do desenvolvimento cognitivo por meio 

de planejamento com propostas pedagógicas que contemplem o domínio 

progressivo e significativo das duas línguas, respeitando a língua materna da 

comunidade surda Língua brasileira de Sinais – LIBRAS;  

  Incentivar os alunos com surdez à autonomia, cooperação, espírito 

crítico e criativo; 

 Contextualizar momentos de interação e socialização da família e o 

Centro de Atendimento 

 Preparar os alunos com surdez para participarem ativamente no 

mundo social, cultural, dos desportos, das artes, do trabalho e das tecnologias; 

 Incentivar os alunos com surdez a frequentar à escola em todo o fluxo 

de escolarização, respeitados os ritmos próprios; 

 Desenvolver programas de atendimento educacional adequado às 

necessidades especiais na área da surdez, no que se refere a currículos adaptados, 

ambiente emocional e social da escola favorável a inclusão e integração social do 

alunado, com pessoal devidamente motivado e qualificado para o atendimento 

especializado na área da surdez; 

 Desenvolver programas, em parceria, voltados à preparação para o 

trabalho; 

  Envolver a família das pessoas com surdez e da comunidade no 

processo de desenvolvimento global do educando; 

 Realizar em consonância com a Secretaria Municipal de Educação de 

Ibiporã a triagem auditiva nas escolas que atendem ao Ensino Fundamental I, para 

diagnóstico precoces e assim a inserção desta criança ou jovem aos atendimentos 

necessários; 

 Inserir o desenvolvimento e a estimulação na leitura e ao conhecimento 

da Literatura Surda; 

 Produzir materiais didáticos com recursos multimodais que atendam as 

necessidades da comunidade surda de forma dinâmica e prazerosa; 
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 Utilizar-se, a partir do fornecimento da Secretaria da Educação, de 

Tecnologias e Softwares bilíngues no ensino e na preparação do cidadão surdo para 

ser inserido na sociedade vigente atendendo as necessidades que esta exige. 

O CAESMI tem como ato primordial a oferta de ensino especializado e de 

qualidade às pessoas com surdez, na busca do resgate do atraso do 

desenvolvimento cognitivo, das dificuldades e da defasagem acadêmica por meio de 

planejamento com propostas pedagógicas que contemplem o domínio progressivo e 

significativo das duas línguas sendo priorizado a língua materna das pessoas com 

surdez que é a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e após a Língua Portuguesa 

como base à formação bilíngue ao aluno com surdez. Conforme as suas 

particularidades e necessidades educacionais. Oportunizando sempre o ensino da 

LIBRAS por ser um direito adquirido a partir de lutas antigas e conquistadas pela luta 

das comunidades de surdos que se organizam em associações, instituições e por 

meio da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS, no 

qual ocorreu a oficialização da LIBRAS, conforme consta na Lei Federal nº 10.436 

de 24/04/2002. 

A instituição terá como proposta de atendimento a Educação Bilíngue Língua 

Brasileira de Sinais- LIBRAS como língua materna e apoio a Língua Portuguesa, 

Estimulação Precoce, Projeto LISO - LIBRAS SOCIALIZA e Projeto LIES - LIBRAS 

NA ESCOLA sendo desenvolvido na escola de origem do aluno incluso.  

 

2.4. AVALIAÇÃO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA 

SURDEZ 

 

No ano de 2006 o setor de Avaliação e Assessoria Especializada na Área da 

Surdez da Secretaria Municipal de Educação foi transferido para o prédio do 

CAESMI em razão tanto da Assessoria da Educação Especial, do Conselho 

Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação quanto a 

Administração Municipal entenderem que a real necessidade deste importante setor 

estar desenvolvendo suas atividades junto a direção nas dependências prediais do 

Centro de Atendimento Especializado na área da Surdez para juntos 

desempenharem com maior qualificação o trabalho desenvolvido.  
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O CAESMI, como modalidade da educação escolar, organiza-se de modo a 

atuar em consonância com as normas e regulamento da secretaria municipal da 

educação, e demais órgãos que a compõem e, desse modo realiza assessoramento 

na Rede Municipal de Ensino após a realização de testagem auditiva do aluno 

encaminhado e avaliado e incluso no ensino regular como aluno com surdez. 

A Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez propícia a aquisição 

de conhecimentos sobre as etapas do desenvolvimento do simbolismo, aquisição 

fonêmica, aquisição da leitura e da escrita. Os conteúdos favorecem estabelecer as 

relações entre o desenvolvimento do aluno com surdez com a linguagem oral e 

desta com a aquisição da escrita. 

A Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez tem a finalidade de 

atender como instrumento para a futura ação do professor, que terá como principal 

objetivo o avanço e a promoção do aluno com surdez em seu processo de 

aprendizagem tanto na escola regular quanto no atendimento especializado 

respeitando as suas potencialidades e estimulando-as para o avanço acadêmico 

deste aluno. 

A Avaliação Diagnóstica Educacional é realizada em alunos da rede municipal 

de ensino que apresentam sinais de surdez e/ou deficiência auditiva. 

Considerando o papel do professor frente aos problemas auditivos, pelo fato 

de que as deficiências muitas vezes virem a ser detectadas somente na escola, 

certos tipos de sinais devem ser observados pelos professores tais como: defeitos 

de linguagem; expressão oral pobre; pedidos para que se repitam palavras e 

instruções; uso demasiado de “o que?”, “como?”; andar arrastando os pés; ausência 

de reação a sons pouco intensos, fora de seu campo visual; dores e supurações nos 

ouvidos; cabeça virada para ouvir melhor, em posições pouco comum; escolaridade 

deficiente; ditados com muitos erros; olhar dirigido mais para os lábios do interlocutor 

do que para os olhos; dificuldades de contatos afetivos; irritabilidade; falta de 

interesse principalmente por jogos e atividades em grupo; insegurança em 

brincadeiras ao ar livre; dificuldade para a leitura e a escrita; nem sempre atende a 

chamados; é retraído e desconfiado; fala muito alto ou muito baixo; ... 

Diante do exposto os alunos são encaminhados para Avaliação Diagnóstica 

Educacional na Área da Surdez, e atendido com profissional habilitado. 
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A Avaliação Diagnóstica Educacional tem por objetivos: 

 

 Acompanhar o desenvolvimento escolar de alunos com surdez; 

 Orientar professores e coordenadores no trabalho a ser desenvolvido 

com alunos com surdez durante a após a avaliação; 

 Encaminhar alunos avaliados para atendimento no CAESMI com 

profissionais da área da surdez; 

 Elaborar relatórios de avaliações realizadas; 

 Realizar o acompanhamento das atividades escolares, através de 

visitas periódicas, devidamente documentadas. 

 

Encerrado o processo da avaliação, a instituição registrará em documento 

próprio (relatório específico contento dados de identificação, diagnóstico médico, 

dados complementares, desenvolvimento dos órgãos fonoaudiológico, linguagem, 

pressupostos do movimento, nível de escolaridade, interação social, 

encaminhamento à inclusão, orientações ao professor do ensino regular e para o 

especialista da área da surdez), a fim de que sejam asseguradas a regularidade e 

autenticidade da vida escolar do educando. 

Na Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez realizadas no 

CAESMI verifica-se o grau de surdez do aluno e o nível de conhecimento para 

adequação no atendimento, além de sugerir outros encaminhamentos necessários. 
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3 - IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SURDEZ NO MUNICÍPIO DE 

IBIPORÃ - CAESMI 

 

3.1   IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, DA MANTENEDORA, APOIO 

E SUPORTE DO CAESMI 

 

Instituição CAESMI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Duque de Caxias, 377 – Jardim Alvorada – Ibiporã-Pr 

CEP: 86.200-000 

Telefone: (43) 3178-0263       

E-mail: caesmi@ibipora.pr.gov.br 

Rede social: Instagram @caesmi.ibipora 

               Código Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP: 41568940  

               Código do SAE no Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE: 694  

               CNPJ: 76.244.961/0001-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caesmi@ibipora.pr.gov.br
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Mantenedora do CAESMI: 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Vitoriano Valente, 540 – Centro 

Telefone: (43) 3178-8454        CEP: 86.200-000 

E-mail: imprensa@ibipora.pr.gov.br 

Rede social: instagram@prefeituramunicipaldeibipora 

CNPJ: 76.244.961/0001-03 

 

 

 

  Apoio e suporte ao CAESMI: 

 

             

 

Endereço: Rua Duque de Caxias, 377 – Jardim Alvorada – Ibiporã-Pr 

CEP: 86.200-000 

Telefone: (43) 3178-0263       

E-mail: apasi.ibipora@gmail.com 

Rede social: facebook apasi.ibipora@gmail.com 

CNPJ: 08.849.365.0001-05  

 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de Ibiporã 

mailto:imprensa@ibipora.pr.gov.br
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3.2 - SÍMBOLOS OFICIAIS  

 

O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez possui logo e 

timbre próprio, sendo utilizados em todos seus documentos oficiais. 

A instituição possui uma bandeira própria e utiliza-se também das bandeiras 

do Brasil, Paraná e de Ibiporã e da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de 

Ibiporã -APASI.  Além dos Hinos Nacional, do Paraná e do Município de Ibiporã 

durante os eventos culturais e referentes as datas comemorativas comemoradas por 

esta instituição de ensino na área da surdez. 

Estes símbolos são de extrema importância para a instituição, sendo 

apresentados, ensinados a sua história e a sua contextualização social a todos os 

alunos, professores, pais e cidadãos para estimulá-los a respeitá-las perante a 

sociedade. 

 

        LOGO                                                TIMBRE 

 

 

 

 

 

 

BANDEIRA 
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3.3 - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  

 

O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez atende seus 

alunos com surdez nos períodos: 

MATUTINO 

07:30 h 

Início do expediente dos profissionais da educação e 

entrada dos alunos com surdez e início dos 

atendimentos 

11:30 h 
Saída dos alunos e início do almoço dos profissionais 

da educação 

VESPERTINO 

13:00 h 
Retorno do almoço dos profissionais da educação e 

início aos atendimentos  

16:00 h Saída dos alunos e término dos atendimentos  

17:00 h Término do expediente dos profissionais da educação 

  

 Dentro do período que os alunos ficam no CAESMI, eles passam por duas 

horas de atendimentos pedagógicos e participam de oficinas desenvolvidas pela 

equipe da APASI. 

 

 

3.4. HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM SURDEZ 

 

 O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de 

Ibiporã - CAESMI está localizado na Rua Duque de Caxias n° 377, Jardim Alvorada, 

CEP 86.200-000, no Município de Ibiporã – Estado do Paraná e disponibiliza seus 

atendimentos em dois turnos. 

O aluno deverá apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total da carga horária de atendimento do período letivo anual. 

          O cronograma de atendimento será de acordo com os dias letivos, conforme 

calendário escolar a ser elaborado anualmente e atenderá ao disposto na legislação 
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vigente, bem como às normas e instrução específica do Sistema Municipal de 

Ensino da Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

 

 CAESMI – CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA 

ÁREA DA SURDEZ 

 

 CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO MATUTINO– 2022 
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CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO VESPERTINO – 2022 

 

 

 

Projetos desenvolvidos pela APASI: Música “Grupo Cantando com as Mãos”; 

LIBRAS; Teatro; Informática; Culinária; Artesanato. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SURDEZ NO MUNICÍPIO DE 

IBIPORÃ - CAESMI 

 

4.1 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez - CAESMI ocupa 

uma grande área de 246 metros, compartilhado com a Associação de Pais e Amigos 

dos Surdos de Ibiporã - APASI a qual a associação possui uma sala de oficinas de 

artesanatos, laboratório de informática contendo 08 computadores, um laboratório 

gastronômico para as oficinas de culinária.  

O CAESMI possui um espaço que abrange a cozinha e o refeitório que 

atendem aos alunos, duas salas de aula, sendo uma sala dividida para atender a 

estimulação infantil e a biblioteca. Possui uma sala administrativa que atende a sala 

da direção, a secretaria abrangendo o setor avaliativo auditivo e a Assessoria 

Especializada na Área da Surdez. Oferta dois banheiros: masculino e feminino. 

Possui um almoxarifado pequeno servindo de depósito de materiais de limpeza e 

instalada uma lavadora de roupas.  

O CAESMI recebe alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio visando o resgate pedagógico no Apoio à 

Escolaridade na proposta do letramento, ofertando a Educação Bilíngue Língua 

Brasileira de Sinais- LIBRAS como língua materna e apoio a Língua Portuguesa, 

Estimulação Precoce, Projeto LISO - LIBRAS Socializa e Projeto LIES - LIBRAS NA 

ESCOLA, sendo este projeto desenvolvido na escola de origem do aluno incluso 

pelo instrutor de LIBRAS.  

O CAESMI atende os alunos com surdez em seu espaço pedagógico, tendo o 

suporte e o apoio da APASI nos projetos desenvolvidos, aplicados através das 

oficinas de Música “Grupo Cantando com as Mãos”; Teatro; Informática; Culinária; 

Artesanato e outros que se fizerem necessários. 
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4.1.1 - ORGANOGRAMA 

 

O Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de 

Ibiporã – CAESMI possui como estrutura organizativa interna a vinculação ao apoio 

da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã – APASI a qual é sem 

vínculos políticos partidários e possui estatuto e regimento próprio e como 

mantenedora a Prefeitura Municipal de Ibiporã sendo mantida pela 

representatividade da pasta da Secretaria Municipal de Educação. Estando 

subordinado a Assessoria da Educação Especial Inclusiva – AEEI que a partir das 

orientações dirigidas a direção, a Assessoria Especializada na Área da Surdez e ao 

Conselho Escolar da Instituição são repassadas aos demais membros da equipe 

técnico-administrativa pedagógica.  

Conforme organograma institucional do CAESMI: 
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Assim, temos o fluxo diário do ensino aprendizagem desenvolvido nos 

atendimentos do CAESMI. Frente a esta estrutura organizacional que determina a 

função de cada membro que compõe este Centro de Atendimento e seu papel 

remete-nos a reflexão da citação de Libâneo: 

 

 “Não se tem uma escola somente com a direção, mas sim com todos os 
atores buscando seus objetivos e buscando a função da escola, que é a 
aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2012, p. 423). 

 

 

 4.1.2 – CARACTERIZAÇÃO DE CADA SETOR DO CAESMI 

 

De acordo com o Regimento Escolar Institucional, definem-se os setores do 

organograma da seguinte maneira:  

 

EQUIPE PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA  

 

A Organização Pedagógica do CAESMI está constituída pelo corpo docente 

especializado na área da surdez, pela direção que abrange as funções: coordenação 

pedagógica, secretaria e atendimento na biblioteca com apoio do Instrutor de 

LIBRAS e pela Assessoria Pedagógica na Área da Surdez. 

Cabe à equipe pedagógica subsidiar a implantação e implementação na 

instituição de ensino, bem como, promover o desenvolvimento da ação pedagógica 

conforme o exposto no Regimento Escolar Institucional do CAESMI.  

Há um espaço pedagógico reservado à biblioteca, cujo acervo estará à 

disposição de toda comunidade escolar, servirá como meio para o aproveitamento 

escolar dos educandos com surdez e dos profissionais do CAESMI. Possuindo 

regulamento voltado para organização, funcionamento e atribuições.  
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CONSELHO ESCOLAR 

 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa 

e fiscalizadora, não tendo caráter político-partidário, religioso, racial e nem lucrativo, 

e seus dirigentes e ou conselheiros não são remunerados.  

Seu objetivo é o de avaliar e acompanhar a implementação do Projeto Político 

Pedagógico do Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do 

Município de Ibiporã - CAESMI no que se refere a sua ação, organização, 

funcionamento e relacionamento com a comunidade a qual pertence, nos limites da 

legislação em vigor e compatíveis com as orientações e política educacional 

traçadas pela Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã - SMEI. 

 

DIREÇÃO 

 

A gestão dos serviços administrativos escolares desta instituição fica a cargo 

da direção do CAESMI.  

Ao gestor compete presidir o funcionamento dos serviços institucionais no 

sentido de garantir o alcance dos objetivos educacionais do ensino especializado na 

área da surdez, definidos por este estabelecimento de ensino e amparados 

Secretaria Municipal de Educação e que estão dispostos na Regimento Escolar 

Institucional e no Projeto Político Pedagógico do CAESMI. Bem como assegurar ao 

educando com surdez a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania, fornecendo meios para progredir no meio em que vive.  

Garantir a flexibilidade necessária, no processo de aprendizagem, sem perder 

de vista os conteúdos que deverão ser aprendidos e priorizar o pedagógico 

consolidando o Projeto Político Pedagógico com a Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais. 

Viabilizar, através de encontro entre os professores especializados na área da 

surdez e o instrutor de LIBRAS, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas 

que envolvam a cultura surda tendo o suporte de seus setores educacionais 

vigentes.  
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Incentivar a garantia de padrão de qualidade nas atividades executadas 

vinculando entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais o espírito de 

coletividade entre a comunidade escolar regular e a comunidade surda, 

principalmente docentes especializados, no sentido de se ajudarem mutuamente na 

área educacional visando o bem comum do aluno com surdez e seu avanço 

acadêmico. 

Desenvolver um trabalho coletivo em harmonia com a Secretaria Municipal de 

Educação, Assessoria Especializada na Área da Surdez, educadores 

especializados, educandos, funcionários, pais e ou responsáveis de alunos e 

associados a APASI. 

Ao gestor compete dinamizar junto a Associação de Pais e Amigos de Surdos 

de Ibiporã, ações e parcerias que ressaltem os valores dos mesmos para o alcance 

dos objetivos propostos do CAESMI. Solicitando às autoridades competentes o 

cumprimento das leis que amparem os direitos das pessoas com surdez e suas 

necessidades materiais e humanas cabíveis ao meio acadêmico e social, perante 

aos seus direitos legais conquistados por uma sociedade inclusiva. 

Valorizar o aprender a pensar e o aprender a aprender exercitando o respeito 

às diferenças e a pluralidade social, propiciando um trabalho integrado e voltado 

para o aluno-cidadão participante do seu momento histórico conforme a proposta 

Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Educação.  

Ao gestor compete atribuir significado e significância a todas as atividades 

realizadas pelo CAESMI através das pessoas que dela fazem parte,  articulando e 

incorporando os ideais pelos quais a instituição se empenha efetivando uma 

atmosfera de paz e tranquilidade em que alunos com surdez, professores 

especializados, coordenadores pedagógicos e pessoal de apoio, sejam estimulados 

a questionar, a desafiar continuamente, constituindo em esforço no sentido de 

trabalhar a educação, através da instituição CAESMI, de forma tal, que tenha uma 

relação com a vida do indivíduo comprometendo-se com a formulação  dos 

programas de ensino de modo que os objetivos propostos sejam alcançados de 

maneira prazerosa e com experiências marcantes aos familiares destes alunados e 

a todos os envolvidos pela causa.. 

Ao gestor compete manter o fluxo de informações entre estabelecimento e os 
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órgãos da administração Municipal, aplicar normas, procedimentos e medidas 

administrativas orientadas pela Secretaria Municipal de Educação. Coordenar a 

implementação das diretrizes pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de 

Educação. Promover uma gestão democrática, cumprindo a Lei e Legislação do 

Ensino especial.  

Na falta do diretor ou em seu impedimento, será substituído por um 

profissional habilitado na área da surdez pela Secretaria Municipal de Educação, 

além das atribuições de sua função e conforme o exposto no Regimento Escolar 

Institucional do CAESMI. 

 

ASSESSORIA  PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA 

SURDEZ 

 

A Assessoria Especializada na Área da Surdez apoia a comunidade escolar 

surda no diagnóstico da pessoa com surdez e no uso e na difusão da LIBRAS entre 

professores, alunos, funcionários, direção das escolas que atendem alunos com 

surdez e familiares. Buscando formações, capacitações para qualificar o processo 

educacional e a oferta de cursos, o desenvolvimento de projetos de ensino para a 

divulgação da LIBRAS na sociedade vigente educacional, a partir do suporte de sua 

mantenedora. 

A Assessoria Especializada na Área da Surdez visa realizar reuniões 

periódicas com os professores especialistas do CAESMI e com o professor de 

ensino regular e os acompanhantes dos alunos incluídos, para efetivar as práticas e 

constatar os feedbacks necessários para a reformulação da prática pedagógica no 

qual o aluno com surdez está matriculado recebendo, orientações  quanto a: formas 

de comunicação, interação com os alunos surdos e utilização de estratégias 

metodológicas alternativas, que viabilizem o acesso ao conhecimento por meio de 

experiências visuais na aprendizagem e superação na defasagem e na dificuldade 

do ensino a estes discentes. 

A Assessoria Especializada na Área da Surdez acompanha e organiza o 

cronograma de atendimento, o qual será composto de atendimentos individuais, de 

pequenos grupos e de momentos coletivos, em conjunto com a direção do CAESMI, 
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com as professoras especialistas e instrutor de LIBRAS, de tal forma que a carga 

horária semanal e mensal e a hora atividade do docente seja cumprida na íntegra, 

conforme rege a legislação  

 

DOCENTE 

 

Ao docente especialista na área da surdez compete as seguintes atribuições: 

 

a) Participar da elaboração do projeto político pedagógico do CAESMI; 

b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o projeto político 

pedagógico da instituição; 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos com surdez; 

d) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; 

e) Ministrar os dias letivos e horas atividades estabelecidos; 

f) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

g) Colaborar com as atividades de articulação da instituição com as 

famílias e a comunidade; 

h) Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos 

fins educacionais da instituição e ao processo de ensino – aprendizagem. 

i) Possuir capacitação e especialização na área da surdez, comprovadas 

com titulações 

j) Propor, participar, desenvolver e avaliar propostas político-

educacionais; atividades de planejamento; atividades pedagógicas e 

administrativas; atividades escolares diversas; atividades de alfabetização e 

processo ensino-aprendizagem dos educandos; 

k) Identificar, diagnosticar, encaminhar e ou atender os educandos em 

suas dificuldades específicas; 

l) Controlar informações inerentes ao processo educacional; 

m)  Elaborar, confeccionar e sugerir aquisições de  

materiais e equipamentos técnico-pedagógico; 
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n)  Manter relacionamento ético-profissional e integrado no ambiente de 

trabalho e junto à comunidade; 

o) Refletir em seu desempenho uma postura pedagógica, política e 

filosófica democrática  clara da educação; 

p) Desenvolver outras atividades que visem a eficiência do ensino; 

q) Exercer atividades de magistério na Secretaria de Educação em 

Diretorias e Assessorias; 

r) Zelar pela aprendizagem do aluno; 

s) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

t) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

u) Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

v) Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de 

igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e 

autorização superior; 

w) Operar equipamentos e sistema de informática e outros, quando 

autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; 

x) Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário 

ao exercício das demais atividades;  

y) Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 

equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

 

INSTRUTOR DE LIBRAS 

 

O CAESMI possui um instrutor concursado de regimento estatutário municipal 

desde março de 2006 e cabe ao Instrutor de LIBRAS ser surdo, ter conhecimento de 

como ensinar a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, ter conhecimento e domínio 

pleno da LIBRAS com as variações específicas de sua comunidade, domínio 

razoável da Língua Portuguesa para que se possa ter resultados satisfatórios, 

conhecer e se interessar sobres pesquisas de LIBRAS e de aspectos culturais, 
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atividades sociais, problemas políticos e educacionais das comunidades surdas. 

Pesquisando em instituições escolares, associações, famílias de surdos, internet e 

referências bibliográficas, preservar os sinais da comunidade surda, não os 

eliminando, mantendo contato constante com surdos para o conhecimento profundo 

de sua cultura, não criando sinais, pôr ocorrer um grande prejuízo para a cultura da 

comunidade surda, utilizar-se da expressão corporal e facial para que os alunos 

aprendam a perceber o significado do discurso visualmente e treinem suas 

expressões, habilidade para planejar e avaliar, usar roupas limpas e discretas, 

preservando as mãos não usando joias e a higiene, ter sensibilidade para perceber 

as necessidades dos alunos, procurar sempre dar o curso em pé para que se possa 

ter maior liberdade de movimento e melhor visualização por parte dos alunos evitar 

falar, pois isto mostra o respeito dos alunos e a importância do trabalho. 

A secretaria da instituição que está a cargo da direção com o auxílio do 

Instrutor de LIBRAS, como complementação da carga horária de trabalho, atenderá 

às solicitações que dizem respeito também a quaisquer documentos que se fizer 

necessário, para uso da biblioteca, por ter ao seu encargo todo o serviço de 

escrituração escolar e correspondência deste estabelecimento especializado na área 

da surdez.  

 

Descrição Sintética:  

Proporcionar ao aluno surdo à aquisição de LIBRAS; 

 

Descrição Detalhada: 

1. Auxiliar na construção da identidade surda, servindo de modelo; 

2. Ensinar LIBRAS para crianças ouvintes, funcionários e toda comunidade da 

escola; 

3. Orientar, auxiliar e encaminhar os cidadãos, utilizando-se de formulário e 

informações padronizados; 

4. Executar outros procedimentos administrativos, sob supervisão direta do 

técnico ou superior responsável; 

5. Operar computadores, digitar dados, formatar, imprimir e digitalizar 

documentos; realizando outras tarefas administrativas, rotineiras e padronizadas; 
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6. Confeccionar documentos e preencher formulários, conforme modelo 

preestabelecido e orientação superior; 

7. Registrar o recebimento e a remessa de documentos; 

8. Preencher formulários de controle; anotando e transmitindo recados; 

9. Operar máquinas fotocopiadoras entre outras de igual nível de 

complexidade; 

10. Realizar trabalho de campo, conforme programas municipais; 

11. Entrevistar, cadastrar e orientar a comunidade, através de formulário e 

informações padronizados; 

12. Executar procedimentos administrativos em unidades escolares e 

unidades básicas de saúde, sob supervisão direta do técnico ou superior 

responsável; 

13. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; 

14. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual 

natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 

superior; 

15. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando 

autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; 

16. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao 

exercício das demais atividades; 

17. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 

equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 

18. Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área 

profissional; 

 

OPERACIONAL 

 

A equipe operacional, tem sua função em zelar pelo ambiente e por suas 

instalações e utensílios, cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária 

em vigor. 

O terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares 

de natureza administrativa e curricular, relativas às atividades de:  zeladoria, 
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vigilância e atendimento aos estudantes; limpeza, manutenção e conservação da 

área interna e externa do prédio escolar; controle, manutenção e conservação de 

mobiliários, equipamentos e materiais didático-pedagógicos; controle, manutenção, 

conservação e preparo da merenda escolar. 

Integram o a equipe operacional os integrantes da equipe de faxina, limpeza e 

conservação do prédio escolar e os integrantes da equipe de preparo da merenda 

escolar. 

 

DISCENTES 

 

O CAESMI atende estudantes com surdez de diferentes idades, níveis de 

desenvolvimento psicossocial e de diferentes condições socioeconômicas.  

Todo estudante tem direito a: 

 

a) Educação pública gratuita e de qualidade. 

b) Receber educação nesta escola que deverá estar limpa e segura. 

c) Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de 

discriminação, constrangimentos ou intolerância; 

d) Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e 

colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, 

religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual ou 

crenças políticas; 

e) Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e 

oportunidades de participar em projetos especiais; 

 

Alunos com surdez, que requeiram atenção especial, têm direito a recebê-la 

na forma adequada às suas necessidades e igualmente perante a sua vida escolar 

perante as leis que regem a sociedade educacional. 
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TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

A secretaria da instituição está a cargo da coordenação a qual ambas funções 

são atualmente exercidas pela direção. 

A secretaria e toda as suas atribuições, como já citadas, são exercidas pela 

direção e atenderá às solicitações que dizem respeito também a quaisquer 

documentos que se fizer necessário. Como por exemplo o serviço de escrituração 

escolar e correspondência deste Centro de Atendimento. 

Compete ao técnico de gestão cumprir e fazer cumprir as determinações dos 

seus superiores hierárquicos, redigir as correspondências que lhe forem confiadas, 

bem com o organizar e manter em dia toda documentação institucional zelando pelo 

uso adequado e conservação dos equipamentos, sendo esta estendida aos 

responsáveis pelos serviços gerais, além do serviço de manutenção, limpeza, 

preservação, segurança e merenda do Estabelecimento de Ensino. 

É de responsabilidade também da secretaria  a efetivação de matrículas e 

relatórios de  transferências em prazo apto e de acordo com o que determina a 

Secretaria Municipal de Educação, distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da 

função da secretaria aos seus auxiliares, caso houver, organizar e manter em dia a 

coletânea de leis, regulamento, diretrizes, ordens de serviços, circulares, resoluções 

e demais documentos, apresentar ao gestor, em tempo hábil, todos os documentos 

que devem ser assinados, rever todo o expediente a ser submetido a despacho do 

gestor, organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar, e o registro de 

assentamento dos alunos com surdez, de forma a permitir, em qualquer época, a 

verificação da identidade, da vida escolar do aluno na instituição, e da autenticidade 

dos documentos. 

 Olhar diariamente o ponto da equipe docente, instrutor de LIBRAS, técnico 

administrativo e do serviço geral. 

Secretariar as reuniões de caráter administrativo e pedagógico, providenciar a 

digitação de material solicitado pelos docentes, técnico – administrativo e 

pedagógico; conhecer a legislação que rege o registro de documentação de alunos: 

matrícula e todos os registros sobre o processo escolar em pastas individualizadas, 

expedindo toda a documentação (declarações, transferências, relatórios, estatísticas 
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e outros) sempre que necessário. Utilizar somente as matrizes autorizadas pelo 

órgão competente. Participar de reuniões, encontros e cursos sempre que 

convocados e por iniciativa própria com o intuito de aprimoramento profissional e 

auxiliar em todas as atividades desenvolvidas instituição. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

É o órgão que atua no desenvolvimento das atividades curriculares da 

Instituição e esta função está sendo exercida pela direção do CAESMI.  

À Coordenação cabe subsidiar a implantação e implementação na instituição 

de ensino, bem como, promover o desenvolvimento da ação pedagógica, coordenar, 

assessorar e avaliar a implementação de programas e projetos a serem 

desenvolvidos pelo corpo docente, e pelo instrutor de LIBRAS acompanhar o 

processo de ensino.  

Atuando junto aos alunos com surdez e pais, no sentido de analisar os 

resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria, bem como, propor à gestora 

a implementação de projetos de enriquecimento curricular a serem desenvolvidos 

pela instituição e coordená-los, dando condições ao corpo docente de atuar 

favoravelmente no que lhe compete, que é o desenvolvimento de atividades com 

vistas a apreensão do conhecimento pelo aluno, proceder o processo de avaliação 

objetivando a apropriação ativa e crítica do conhecimento, devendo incidir sobre o 

desempenho do aluno em diferentes experiências de aprendizagem.  

Promover e participar do processo de capacitação para aperfeiçoamento 

profissional, assegurar aos alunos tratamento igualitário, sem quaisquer ato 

discriminatório, promover relacionamento cooperativo de trabalho e proceder a 

processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da instituição com vistas ao 

melhor rendimento do processo de aprendizagem, sendo este de fundamental 

importância para promoção do conselho de classe na escola inclusiva, que  tem por 

finalidade principal analisar os resultados da aprendizagem na relação com o 

desempenho do aluno, utilizando procedimentos que assegurem a comparação com 

parâmetros indicados pelos conteúdos necessários de ensino, propor medidas que 

viabilizem um melhor  aproveitamento  escolar. Tendo em vista o respeito à cultura 



39 

 

do educando e a integração, estabelecendo planos viáveis de recuperação no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos portadores da surdez, em consonância com o 

plano curricular da instituição de ensino de ensino, podendo o aluno com 

aproveitamento escolar insuficiente dispor de condições próprias que lhe possibilite a 

apreensão dos conteúdos básicos. 

 

BIBLIOTECA 

 

A instituição ofertará a biblioteca disponibilizando um espaço pedagógico, 

cujo acervo estará à disposição de toda comunidade escolar, servirá como meio 

para o aproveitamento escolar dos educandos, com regulamento vigente voltado 

para organização, funcionamento e atribuições; sendo estes de responsabilidade de 

um professor, ou do Instrutor de LIBRAS, sob orientação da coordenação e ou 

direção, competindo a ele: catalogar o acervo bibliográfico obedecendo as diretrizes 

e os critérios estabelecidos pela Instituição; organizar e manter em dia a forma de 

registro de empréstimo e devolução de acervo bibliográfico; proporcionar ambiente 

próprio para o trabalho de leitura e pesquisa; colaborar com a equipe técnico 

pedagógico, providenciando material necessário; atender os usuários da biblioteca 

com polidez e cortesia; exercer as demais atribuições decorrentes de sua função. A 

função bibliotecária está sendo exercida pela direção da Instituição. 

 

APASI -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE IBIPORÃ 

 

O respeito mútuo tem sua significação ampliada no conceito de solidariedade. 

E foi a partir deste conceito que o CAESMI, para confirmar esse compromisso com 

as pessoas com surdez resolveu então criar a APASI - Associação de Pais e Amigos 

dos Surdos de Ibiporã. Que é um órgão colegiado de natureza consultiva, 

deliberativa e fiscal, nas questões financeiras com objetivo de estabelecer critérios 

relativos à sua função, organização, funcionamento e relacionamento com a 

comunidade surda. Que apoia e dá suporte às necessidades do CAESMI. 

A Associação de Pais e Amigos dos Surdos tem por finalidade: promoção à 

assistência social; promoção a cultura; promoção ao esporte; promoção a educação; 
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promoção da saúde; promoção a segurança alimentar; promoção do voluntariado; 

promoção dos direitos estabelecidos; promoção da ética; da paz; da cidadania; da 

democracia e de outros valores universais; combate à pobreza; divulgação de 

informações; conhecimento técnico e científico das atividades exercidas; incentivo a 

formação de instrutores e monitores surdos; experimentação lucrativa; de modelo 

sócio-produtivo e de sistemas alternativos de produção, comércio e emprego. 

 

ESTÁGIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA 

SURDEZ 

 

Este Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez receberá 

estudantes de cursos de Educação Superior (licenciaturas) para realização de 

estágio profissional não remunerados. 

O estágio profissional será realizado em ambientes específicos, com 

profissionais devidamente habilitados, será supervisionado pelo Professor 

Coordenador e visa assegurar ao estudante de cursos superiores de licenciatura as 

condições necessárias à sua integração no mundo do trabalho.  

O estágio abrangerá atividades de prática profissional orientada, vivenciadas 

em situações reais de trabalho e de ensino-aprendizagem com acompanhamento 

direto de docentes habilitados. 

As atividades de prática de ensino abrangerão a aprendizagem de 

conhecimentos teóricos e experiências docentes, por meio da execução dos projetos 

de estágio das Escolas Superiores. 

As atividades de prática profissional e de estágio supervisionado visa o 

desenvolvimento das experiências teórico-práticas programadas para a formação 

profissional pretendida.  

A carga horária, sistemática, formas de execução e procedimentos 

avaliatórios da prática profissional e do estágio supervisionado serão definidas pela 

instituição de ensino juntamente com o encaminhamento da instituição de ensino 

superior requerente, avalizado anteriormente pela Secretaria Municipal de Educação 
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4.2. ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

 

4.2.1. OFERTAS DE ENSINO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA 

SURDEZ 

 

Atendimentos ofertados 

Proposta de atendimentos Nº do Ato legal 

Apoio à Escolaridade 
 

 

Educação Bilíngue 
 

 

Letramento 

 
Resolução nº 008/2019 

Estimulação 

Precoce 
02/12/2019 

Projeto LISO-LIBRAS 

Socializa 
 

Projeto LIES-LIBRAS na 

Escola 
 

Projetos assistidos pela 

APASI 
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4.3. FORMA DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CAESMI 

 

Para o ingresso aos atendimentos a professora na escola ao perceber a 

dificuldade auditiva informará a equipe pedagógica e juntas preencherão a ficha 

nomeada: Encaminhamento para o CAESMI – Testagem Auditiva, baseando-se 

descritivamente as queixas apenas na questão auditiva da criança. 

Após a diretora acrescentará o timbre da sua escola neste documento, 

assinará junto a coordenadora e o direcionará ao Setor Avaliativo da Área da Surdez 

junto ao CAESMI, com uma cópia da audiometria recente, se a criança tiver. 

O CAESMI agendará a avaliação com uma profissional específica, que o 

atenderá no Setor de Assessoramento e Avaliação Anamnese. Em seguida, haverá 

a devolutiva do Memorando com o resultado da Testagem Auditiva sendo 

encaminhado a efetivar a matrícula junto ao CAESMI e a buscar atendimentos a 

partir das suas necessidades para os devidos locais de atendimentos em rede, 

segundo a avaliadora especializada. 

No ato da realização da matrícula, a mãe ou responsável pela criança deverá 

apresentar documentação dela e da criança: 

A matrícula deve ser requerida pelo responsável do aluno com surdez, sendo 

necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

Para matrículas de ingresso: 

 

a) Certidão de nascimento ou casamento;  

b) Fotocópia da fatura de energia elétrica; 

c) Atestado de Vacina (obtido mediante a apresentação da carteira de vacina 

a uma Unidade de Saúde); 

d) Fotocópia do cartão do benefício Bolsa Família (se for beneficiário); 

e) Fotocópia do RG; 

f) Cópia da audiometria (atual); 

g) Declaração de dados referentes às condições físicas e sociais do aluno, 

assinada pelo responsável, no ato da matrícula; 

h) Fotocópia do cartão SUS (Sistema Único de Saúde). 
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4.4 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades pedagógicas complementares serão enquadradas nas visitas e 

atividades extraclasses realizadas com os discentes. 

Proporcionando-os ao envolvimento cultural, normalmente, são pessoas ou 

instituições associações, que apoiam as ações de programa de diversas formas, 

inclusive financeiramente: empresas, pais, familiares e outros os que favorecem a 

interação entre os estudantes 

Ao realizarem exercícios em conjunto, os alunos desenvolvem o sentimento 

de cooperação e tornam-se mais sociáveis. Além disso, a interação com os colegas 

só tem a enriquecer o processo de aprendizagem. 

 

4.5- ESPAÇOS FÍSICOS 

 

4.5.1 ESPAÇOS FÍSICOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

       

       Espaços 

Físicos 

 

Quantidade 

de salas 

 

 

Funções Pedagógicas 

 

 

 

Sala de aula 

 

01 

Espaço com lousa digital, carteiras, cadeiras, 

armários. Troca de conhecimento e realização de 

atividades e no bico da sala usar como biblioteca 

apenas para armazenar os livros literários dentro 

da sala n°1 

 

Sala de aula 

 

01 

Sala de aula adaptada para laboratório de 

informática com 8 computadores 

 

 

Secretaria / 

 

 

 

Espaço com mesa, um arquivo com gavetas 

ativas e uma gaveta desativada, um armário para 

documentação, duas cadeiras, um computador. 
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Direção 01 Espaço utilizado para reuniões, atendimento 

individual aos pais/responsáveis, professores e 

funcionários e alunos. 

   

 

 

Pátio 

 

 

01 

Espaço de utilização comunitária com cobertura e 

bancos removíveis e longarina.  Para uso 

recreativo de interação, atividades físicas e para 

reuniões coletivas e encontros. 

 

Cozinha / 

Refeitório 

 

 

01 

Espaço organizado de forma improvisada com 

prateleiras de madeiras com cortinas para fechar 

onde se guarda utensílios como panelas entre 

outros itens em cima e baixo da pia. Para 

armazenar os alimentos há uma prateleira de 

metal cinza com cortina para não ficar a mostra.  

A geladeira possui freezer, e o fogão é industrial 

para preparação de alimentos.  No refeitório que é 

apenas dividido por uma mureta da parte da 

cozinha temos duas mesas de   metros e bancos 

para servimos a alimentação aos alunos. 

   

Depósito de 

materiais de 

limpeza 

01 Espaço organizado com armários de aços para 

armazenamento e conservação dos produtos de 

limpeza. 

Banheiros 

Femininos 

01 Necessidades fisiológicas dos alunos e demais 

profissionais e visitantes. 

Banheiros 

Masculinos 

01 Necessidades fisiológicas dos alunos e demais 

profissionais e visitantes. 
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4.6. CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

O calendário escolar da instituição segue os pressupostos da LDB, com carga 

horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas em duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar. Sendo a primeira semana destinada à estudos pedagógicos; todo 

início de bimestre far-se-á planejamento; encontro pedagógico bimestralmente; 

participação em conselho de classe de escolas inclusivas todo final de bimestre e 

reuniões de pais bimestralmente e quando se fizer necessário. 

 

 

QUADRO DAS ATIVIDADES   A   SEREM   DESENVOLVIDAS 

DURANTE O ANO LETIVO 

 

ATIVIDADES TIPO PERÍODO FINALIDADE 

COMUNITÁRIA 

Confraternização 

Corrida do Surdo 

Encontro da Surdez 

2º Semestre 

Adquirir recursos 

Interação instituição 

e comunidade 

Formação, 

informação e 

orientação aos 

profissionais da 

educação da rede 

municipal de ensino 
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Palestras: 

a) Saúde; 

b) Prevenção; 

c) Trânsito; 

d)  Surdez. 

 Reunião do 

Conselho Escolar; 

Reunião da APASI; 

Reunião de pais. 

Durante o ano 

letivo 

 

Informação 

 

Interação instituição 

e comunidade 

Encerramento do ano 

letivo 
Mês de dezembro 

Interação instituição 

e comunidade 

ALUNADO 

Palestras 

informativas; 

Recreação dirigida; 

Encontros de surdos; 

Eventos diversos; 

Projetos internos; 

Corrida dos Surdo; 

Passeio. 

Durante o ano 

letivo 

Socialização, 

civismo, 

Gosto pela arte; 

Informação; 

Socialização 

cidadania; 

Participação; 

Despertar o senso 

crítico. 

CULTURAIS 

Páscoa; 

Comemoração Dia 

das Mães; 

Comemoração Dia 

dos Pais; 

Mês de abril 

conscientização do 

autismo e palestra 

bate-papo de mãe e 

filhos com autismo 

Durante o ano 

letivo 

 

Sociabilidade; 

Interação; 

Participação; 

Participação ativa 

(aluno/   

professor 

especializado/ 

instrutor) 
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Prevenção de abuso 

sexual 18 de maio e 

suas atividades 

Festa junina / julina 

Mês de setembro dia 

do Surdo e Corrida 

do Surdo; 

Mês de setembro 

conscientização e 

prevenção ao 

suicídio 

Semana da Pátria; 

FESTIB – Festival de 

Teatro de Ibiporã; 

Mês de outubro: 

Conscientização de 

câncer mama e útero 

Semana da Criança; 

Mês de novembro: 

Conscientização e 

prevenção de câncer 

próstata 

Aniversário do 

Município; 

 

CÍVICAS 

Hasteamento e 

Arriamento da 

Bandeira do Brasil 

Todas as 

segundas-feiras 

Informação; 

Civismo; 

Interação. 
Semana da Pátria Mês de Setembro 
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4.6.1. ATIVIDADES ESCOLARES E PEDAGÓGICAS 

 

Entende-se o planejamento do Projeto Político Pedagógico como construir 

cidadania, ou seja, contribuir para a formação de um sujeito capaz de intervir na sua 

realidade, portanto, uma ação educativa necessita de uma ideia e de um objetivo a 

ser alcançado. 

Para isto o planejamento deve partir da consciência de organizar uma prática 

pedagógica com atividades pedagógicas que devem ser desenvolvidas de acordo 

com a realidade escolar para alcançar resultados capazes de atingir o alunado com 

surdez e a comunidade de modo geral e principalmente alcançar os objetivos por ela 

propostos. 

Desse modo o CAESMI desenvolve as seguintes atividades pedagógicas: 

 

 Comemoração da Páscoa; 

 Comemoração do Dia das Mães; 

 Comemoração do Dia dos Pais; 

 Semana da Pátria; 

 Mês do Surdo (setembro); 

 Semana da pessoa com Surdez (26 de setembro dia do surdo); 

 Semana da Criança 

 Comemoração Aniversário do Município 

 Reuniões bimestrais de pais 

 Reuniões com o Conselho Escolar; 

 Reunião com a APASI (Associação de Pais e Amigos dos Surdos de 

Ibiporã) para discussões do pleno funcionamento das atividades desenvolvidas na 

instituição;  

 Grupo de Estudos para o corpo docente e Formação Continuada; 

 Palestras informativas aos alunos e pais com profissionais de diversas 

áreas; 

 Atividades recreativas; 

 Passeios inteirados ao conteúdo escolar; 
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 Oficinas de teatro e de músicas em LIBRAS; 

 Participação em peças teatrais e apresentação em ocasiões especiais 

no município; 

 Confraternização com o apoio da APASI;  

 Participação do corpo docente em Congressos, seminários e cursos 

referentes à área da surdez; 

 Participação dos alunos em Encontros de surdos em outros municípios;  

 Projetos internos baseados em datas comemorativas e assuntos 

polêmicos. 

 

As atividades extraclasses desenvolvidas na instituição tem como objetivo 

promover a participação ativa de equipe pedagógica, corpo docente e comunidade 

escolar com a finalidade de despertar o senso crítico, ético, moral e religioso na 

formação completa do indivíduo com surdez. 

 

4.7 - REGIMENTO INTERNO 

 

O CAESMI funciona em período matutino das 07h30 às 11h 30 e no período 

vespertino das 13h00 às 17h00. 

 O horário de permanência do aluno na instituição será das 7h30 às 11h30 e 

13h às 16h00. 

O horário compreendido entre 16h00 à 17h00 é destinado ao professor e ao 

instrutor de LIBRAS para que desenvolvam atividades complementares à docência.  

 

São deveres dos alunos com surdez: 

 

I. Manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

II. Realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 

III. Atender às determinações dos diversos setores do CAESMI, nos 

respectivos âmbitos de competência; 

V. Comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro 

representante do seu segmento; 
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VI. Cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações 

escolares; 

VII. Compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao 

patrimônio do CAESMI, quando comprovada a sua autoria; 

VIII. Cumprir as ações disciplinares do CAESMI; 

X. Tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e 

colegas; 

XI. Comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e 

avisos gerais, sempre que lhe for solicitado; 

XII. Comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 

XIII. Manter-se em sala durante o período das aulas; 

XV. Apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, quando criança ou 

adolescente, para poder entrar após o horário de início das aulas; 

XVI. Apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis, 

quando criança ou adolescente, em caso de falta às aulas; 

XVIII. Respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e 

critérios estabelecidos; 

XIX. Cumprir as disposições do Regimento Escolar e outras normas 

estipuladas por seus superiores hierárquicos no que lhe couber. 

 

O aluno com surdez que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as 

disposições contidas no Regimento Escolar ou as normas emanadas de seus 

superiores ficará sujeito às seguintes ações de proibições leves: 

 

I. Tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o 

andamento das atividades escolares; 

III. Trazer para o CAESMI material que não seja de uso durante os estudos; 

IV. Convidar ou receber pessoas estranhas, durante o período de aula, sem 

prévia autorização da diretora do CAESMI ou do professor responsável; 

V. Promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou 

campanhas de natureza comercial, no ambiente escolar, sem prévia autorização da 

direção. 
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 O aluno com surdez que deixar de cumprir com suas obrigações ou 

transgredir as regras contidas neste documento ficará sujeito as seguintes sanções: 

 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência por escrito, notificado em livro de ocorrência com envio de 

cópia aos pais ou responsáveis; 

III. Convocação dos pais ou responsáveis para ciência dos fatos, e assinatura 

de termo de advertência junto à equipe pedagógica, para tomada de medidas 

visando solucionar o problema. 

V. Após análise dos fatos a Secretaria Municipal de Educação, convocará os 

pais para comunicação das medidas a serem tomadas; 

VI. Em havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação 

encaminhará o fato ao Conselho Tutelar, juntamente com os documentos atinentes 

ao caso. 

 

 Ao aluno com surdez é vedado as seguintes proibições médias: 

 

I. Ausentar-se do CAESMI durante o período de aula sem prévia autorização 

da direção do centro de atendimento; 

III. Comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso 

de substância química/entorpecente; 

 

O aluno com surdez que deixar de cumprir com suas obrigações ou 

transgredir as regras contidas neste documento ficará sujeito as seguintes sanções: 

 

I. Advertência por escrito, notificado em livro de ocorrência com envio de 

cópia aos pais ou responsáveis; 

II. Convocação dos pais ou responsáveis para ciência dos fatos, e assinatura 

de termo de advertência junto à equipe pedagógica, para tomada de medidas 

visando solucionar o problema; 
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V. Em havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação 

encaminhará o fato ao Conselho Tutelar, juntamente com os documentos atinentes 

ao caso. 

 

 Ao aluno com surdez é vedado as seguintes proibições graves: 

 

I. Retirar ou utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer 

documento ou material pertencente ao centro de atendimento; 

II. Expor colegas, funcionários, professores ou outras pessoas a situações 

constrangedoras ou vexatórias no âmbito escolar; 

III. Discriminar, ou usar de violência física ou moral com colegas, professores 

e demais funcionários do centro de atendimento; 

IV. A prática do bullying, e de outras formas de constrangimentos verbais 

imitativos e mímicos; 

VI. Danificar os bens patrimoniais do centro de atendimento, ou do município, 

bem como, pertences de seus colegas, funcionários e professores; 

VIII. Divulgar, por qualquer meio de publicidade (internet, redes sociais por 

ex.), ações que geram constrangimento, ofensa, ou que denigram a imagem e o bom 

conceito de terceiros ou da própria escola.  

 

O aluno com surdez que deixar de cumprir com suas obrigações ou 

transgredir as regras contidas neste documento ficará sujeito as seguintes sanções: 

 

I. Convocação dos pais ou responsáveis para ciência dos fatos, e assinatura 

de termo de advertência junto à equipe pedagógica. 

II. Advertência por escrito, notificado em livro de ocorrência com entrega de 

cópia aos pais ou responsáveis; 

III. Sendo o aluno menor de 12 (doze) anos, acionar o Conselho Tutelar. 

 

 Em caso de bullying, além do trabalho de prevenção realizado pela 

instituição, a equipe da escola deverá acionar pais, Conselho Tutelar e Conselho da 

Criança e do Adolescente. 
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I. Em caso de maior gravidade ou, ainda, de reincidência, a direção do 

CAESMI levará a situação ao conhecimento de órgãos superiores. 

 

O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares já 

previamente citadas, nas seções anteriores, poderão acarretar ao estudante as 

seguintes medidas disciplinares: 

 

 I. Advertência verbal;  

III. Comunicação escrita dirigida aos pais ou responsáveis;  

IV. Propor roda de diálogos para fins de fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou participação facultativa em círculo restaurativo;        

 

 As medidas disciplinares serão aplicadas ao estudante em função da 

gravidade da falta, idade do estudante, grau de maturidade e histórico disciplinar, 

comunicando-se aos pais ou responsáveis.  

Em qualquer caso será garantido amplo direito de defesa, ao estudante e aos 

seus responsáveis, cabendo pedido de revisão da medida aplicada e, quando for o 

caso, recurso ao Conselho Escolar deste Centro de Atendimento.  

 

5. ANALISE DA REALIDADE DO CAESMI 

 

De acordo com a ficha socioeconômica constata-se que as famílias dos 

estudantes de diferentes idades atendidas pelo CAESMI, possuem em grande parte 

pais separados, não possuem casa própria e muitas delas vivem com rendas de 

serviços autônomos, sendo beneficiados com auxílio governamental, mas todas têm 

acesso a internet.  

Seus responsáveis possuem escolaridade incompleta e se enquadram em 

níveis de desenvolvimento psicossocial e estratos sociais medianos. 

 

 

6. FUNDAMENTOS POLITICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
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INTRODUÇÃO 

Diante da necessidade de adequação e elaboração do projeto político 

pedagógico  das instituições municipais da rede de educação de Ibiporã, o presente 

documento tem o objetivo de elucidar os rumos que a educação municipal buscou 

trilhar para minimizar o contexto pós-pandêmico do presente momento e iniciar uma 

retomada educacional prezando pela qualidade e aplicabilidade dos conteúdos 

alinhados à BNCC e ao Referencial Curricular do Paraná. 

 

ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A proposta política pedagógica municipal será pautada na perspectiva 

Histórico- cultural, sendo um documento norteador para o trabalho pedagógico, não 

excluindo a utilização das demais pedagogias que já perpassaram pela educação, 

sendo assim: 

 

Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, 
tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, 
políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica. (BRASIL, 2017, p.7). 

 

De acordo com o Referencial Curricular do Paraná, 2019, 

 

O caráter normativo da BNCC torna obrigatória a elaboração ou re- 
elaboração dos currículos das redes de ensino ao estabelecer uma base de 
direitos e objetivos de aprendizagens comuns para todo país. Assim, considerando 
a trajetória de cada estado, provoca um movimento de reflexão e avanços quanto 
às práticas pedagógicas. (Referencial Curricular do Paraná, 2019, p.670) 

 

A fim de colaborar para a elaboração do PPP municipal, destacamos aqui a 

contribuição da teoria Histórico-Cultural, mas deve-se salientar que caberá a cada 

instituição agregar mais citações para o documento caso necessário. 

Assim, é importante compreender que os direitos e objetivos de 

aprendizagens são comuns, porém, os currículos são diversos, na medida em que 

esses devem ser elaborados de acordo com a realidade local, social e individual da 

escola e de seus estudantes, buscando uma educação com equidade a todos. 
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É importante ressaltar que de acordo com as diretrizes e bases da educação 

nacional, devemos: 

Compreender e realizar a Educação Básica, no seu compromisso social 
de habilitar o estudante para o exercício dos diversos direitos significa, portanto, 
potencializá-lo para a prática cidadã com plenitude, cujas habilidades se 
desenvolvem na escola e se realizam na comunidade em que os sujeitos atuam. 
(2013, p. 56). 

 

No quadro abaixo, verifica-se o enquadramento da teoria citada em seus 

diferentes aspectos: 

Quadro 1 – Teoria Histórico-Cultural 

TEORIA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

OBJETIVOS 

Possibilitar ao professor a compreensão do seu papel 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, à luz destas 

teorias, com vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos 

científicos e à formação humana de nossos alunos 

PRECURSORES 

Lev Semenovich Vigotski, a Pedagogia Histórico-Crítica de 

Dermeval Saviani e, ainda, a respectiva Didática dessa pedagogia 

desenvolvida por João Luiz Gasparin. 

PAPEL DO 

PROFESSOR 

O professor tem o papel explícito de interferir na zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos, provocando os avanços 

que não ocorreriam espontaneamente. 

 

[...] A intervenção do professor é fundamental para a promoção do 

desenvolvimento do indivíduo 

RELEVÂNCIA 

- A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, em sua gênese, 

pressupõe uma natureza social da aprendizagem, ou seja, é por 

meio das interações sociais que o indivíduo desenvolve suas 

funções psicológicas superiores. 

- Temos que determinar pelo menos dois níveis de 

desenvolvimento da criança: o primeiro nível pode ser chamado 

de nível de desenvolvimento real e o segundo, de zona de 

desenvolvimento proximal. 

- Nível de desenvolvimento real: é o nível de desenvolvimento da 

criança onde suas funções mentais já se estabeleceram como 

resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados; 
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- Zona de desenvolvimento proximal ou potencial: é o nível de 

desenvolvimento da criança determinado através da capacidade 

de solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 

colaboração com os colegas mais capazes. 

- A aprendizagem é o motor do desenvolvimento. 

 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo principal deste material é possibilitar ao professor a compreensão 

do seu papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, à luz desta teoria, 

instigando a leitura, com vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos científicos e 

à formação humana de nossos alunos. 

 

6.1. CURRÍCULO E GESTÃO DO CAESMI 

 

Currículo 

 

O currículo escolar do CAESMI são conteúdos desenvolvidos nas escolas 

comuns. Estes conteúdos são trabalhados na língua nativa dos alunos surdos, ou 

seja, na LIBRAS. A língua portuguesa é ensinada em momentos específicos das 

aulas e os alunos sabem que estão trabalhando com o objetivo de desenvolver esta 

língua. Em sala de aula será trabalhada a leitura e escrita da língua portuguesa.  

Conforme Saviani, “[...] currículo é o conjunto das atividades nucleares 

desenvolvidas pela escola. ” (P. 16). Trata-se das atividades essenciais que a escola 

não pode deixar de desenvolver, sob pena de perder a sua especificidade. O 

processo de “seleção do conhecimento” a ser incorporado ao currículo não deve se 

dar de maneira aleatória, mas com base no que é necessário ao ser humano 

conhecer para enfrentar os problemas que a realidade apresenta. A problematização 

da realidade pelo professor como parte do método da prática pedagógica é 

fundamental, pois a seleção do conhecimento que se vincula à definição dos 

objetivos de ensino implica definir “prioridades” (distinguir o que é principal do que é 

que secundário), o que é ditado “[...] pelas condições da situação existencial 
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concreta em que vive o homem” (p. 39). 

Dessa maneira, o objetivo da proposta bilíngue do CAESMI é criar caminhos 

para que através do letramento se ensine a criança surda à forma conveniente. O 

ensino da escrita é baseado na autonomia da língua escrita, isto é, não é baseada 

nos sons, mas na própria escrita. A língua de sinais explicita as estratégias de 

acesso à escrita respeitando a cultura surda. 

O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 

9394) aprovada em 20 de dezembro de 1996 assegura que o ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: 

 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - Gestão democrática de ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação do sistema de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

XI - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

As mudanças na educação apontam para um ensino aliado à realidade do 

tempo/espaço, tornando-o lúdico que, por sua vez, só pode ser alcançado por meio 

da pedagogia da alegria, da pedagogia da reflexão, da reelaboração, do diálogo, que 

deve ser experimentado, apreciado, pois possibilita a ação, a interação, a troca entre 

educandos e educadores. Essa troca transforma o processo de aprendizagem em 

algo dinâmico, funcional e significativo, pois os educadores deixam de ser agentes 

passivos para se tornarem agentes ativos, participando dinamicamente do processo 

de construção do conhecimento em todas as suas etapas, o que o torna um 
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transformador do meio em que vive. O educador, então, passa a ser mediador, 

facilitador do processo, levando em consideração a realidade do educando, bem 

como suas concepções e experiências prévias. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a 

prática deste nível de ensino deve desenvolver capacidades como: o 

desenvolvimento da autoconfiança, potencialidades e limites; estabelecimento de 

vínculos afetivos e relações sociais; conhecimento do ambiente, explorando suas 

emoções e sentimentos; utilização dos diversos tipos de linguagem e o 

conhecimento de algumas manifestações culturais e respeito às diversidades.  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, no parágrafo 1º fixa a 

responsabilidade do Estado em promover programas de assistência integral à saúde 

infantil nos moldes dos incisos:  

 

I – percentual de recurso público para essa destinação; 

II – programas específicos às pessoas com necessidades especiais para 

eliminação de preconceitos e obstáculos, até mesmo materiais, viabilizando sua 

plena inserção social. 

 

Esses programas devem ser oferecidos para desenvolver condutas básicas 

que envolvam:  

 

 Trabalhos em conjunto com os demais especialistas que atendem ao 

aluno, bem como em parceria com a família do educando; 

 A atenção que ele requer e os devidos cuidados, sem superproteção 

ou sentimentalismo; 

 Conscientização dos outros alunos acerca de suas limitações e 

potencialidades; 

 

Planejamento e intervenção pedagógica individualizada, conforme o ritmo, às 

condições físicas e intelectuais do aluno. 
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Portanto, considera-se que currículo é tudo que uma sociedade acredita ser 

necessário que os alunos aprendam ao longo de sua trajetória escolar onde o 

educando é ensinado a pensar e expressar seu pensamento. 

O currículo é entendido como fonte de saber fixo, universal e inquestionável e 

o CAESMI como lugar de assimilar esse conhecimento de acordo com algumas 

regras, das quais se faz referência a um conhecimento e desenvolvimento da 

cidadania como um todo para a pessoa com surdez, está alinhado junto ao 

Município de Ibiporã temos com a Base Nacional Comum Curricular, Referencial 

Curricular do Paraná e a Teoria Histórico-Cultural. 

 

GESTÃO 

 

Para LIBÂNEO, 2007 “a utilização do termo gestão escolar quando se associa 

à escola, e trabalha com a concepção sociocrítica de gestão escolar”. Nessa 

concepção, a gestão democrática também é determinada como um sistema que 

agrega pessoas, “considerando o caráter intencional de suas ações e as interações 

sociais que estabelecem entre si e com o contexto sóciopolítico, nas formas 

democráticas de tomada de decisões” (LIBÂNEO, 2007, p. 324). 

Compreende-se que o processo de tomada de decisões dá-se coletivamente, 

possibilitando aos membros do grupo discussão e deliberação conjunta. Assim, o 

gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que requer 

vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades e 

organizações paralelas à escola. Gestão é então a atividade pela qual se mobilizam 

meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização e envolve aspectos 

gerenciais e técnico-administrativos. 

A comunidade escolar, ou seja, professores, alunos, pais, direção e equipe 

pedagógica, são considerados como sujeitos ativos de todo o processo de gestão, 

de forma que a participação de cada um implica em clareza e conhecimento do seu 

papel, em relação ao papel dos demais, como coresponsáveis. Além da 

participação, a autonomia constitui-se um princípio básico da gestão democrática. 

Para que os membros da comunidade escolar possam ser considerados sujeitos 



60 

 

ativos desse processo é necessário refletirmos sobre a forma de organização do 

trabalho escolar e as relações de poder neste espaço. 

Entender os limites e as possibilidades de mudanças exige conhecer o 

sistema, as políticas educacionais e a realidade escolar no seu contexto concreto. 

Portanto, existem ações possíveis à escola no sentido de uma gestão participativa, 

bem como, ações que não dependem da escola, estão atreladas ao sistema e 

exigem mudanças legais. 

Assim, a gestão democrática retrata a participação e o envolvimento da 

comunidade escolar surda e de uma visão de gestão voltada para o saber ouvir, 

observar, analisar, compreender, dialogar, reformular e possibilitar as mais diversas 

mudanças para a obtenção de resultados condizentes com as necessidades do 

CAESMI. 

 

6.2. O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas, assim é, com 

efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte 

em riqueza. Conceber trabalho como princípio educativo significa, portanto, que se 

aprende especialmente em atividade. Trabalho é a atividade intencionalmente 

humana destinada a um fim.  

O processo de ensinar e aprender são trabalho pedagógico que põe em 

movimento as forças naturais de seu corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim 

de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. 

O trabalho é a categoria central de análise na compreensão das relações sociais. É 

a forma, por meio da qual, o homem produz suas condições de existência, sua 

história e o mundo humano. Na mesma perspectiva, educação é, também, entendida 

como atividade humana e histórica, construída na prática social.  

O trabalho consiste, então, no eixo para a compreensão das relações sociais 

e práticas educativas por meio da qual se concebe a formação humana em sua 

integralidade. A respeito das formas de produção essencialmente humanas, é 

preciso considerar que, ao passo em que o homem age sobre a natureza, através do 

trabalho, cria significados e significantes, cria simbologias, desenvolve a linguagem, 
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socializa-se, desenvolve a memória e a capacidade de abstração, bem como 

transmite valores, crenças e ideais. Nessa perspectiva, a partir das relações 

humanas estabelecidas em torno do trabalho, o homem desenvolve a cultura, 

reproduzida, reconstruída e representada por meio das gerações.  

Portanto, na medida em que ele age sobre a natureza, modificando-a e 

adaptando-a às suas necessidades de sobrevivência, ele se educa, assim como 

educa suas próximas gerações, em um processo mediado pelas relações sociais e 

históricas. O trabalho tem, portanto, segundo Lukács (1976-81), uma dimensão 

ontológica, ou seja, em sua natureza, expressa uma condição essencialmente 

humana. Essa ação não é espontânea, tampouco neutra ou tomada ao acaso; ela é 

pensada, transformada, recriada e recontada a partir da memória histórica do que 

nossos antepassados criaram. Isso expressa a intencionalidade da ação humana, 

sobre a qual se estende o ato de educar a partir dos eixos trabalho, ciência, cultura e 

tecnologia.  

Quando analisamos que o homem no seu processo de humanização e 

desenvolvimento lançou-se sobre a natureza usando braços, pernas e cabeça não 

de forma fragmentada e sim integrada, estamos pressupondo que o processo 

pedagógico concebe a educação integral; portanto não há uma fragmentação ou 

hierarquização entre corpo e mente. O que devemos saber é que a mente é um 

construto que vem sendo desenvolvido por filósofos há séculos e surgiu da 

dicotomia entre o corpo e a alma. Ela auxilia o jovem a perceber, compreender e 

interpretar o mundo que está a sua volta, afim de que adaptações ou modificações 

sejam feitas em caso de necessidades. 

Contudo, as relações de trabalho definidas na história da civilização não 

foram apenas humanizadoras. O feudalismo, o escravagismo, o capitalismo 

configuraram, de formas diferentes, as relações de domínio e dominação, de 

opressão e de escravização, de controle, hierarquia e dualização social. Relações 

estas que configuram uma história contada de forma hegemônica pela versão 

branca, europeia e machista; marcada pelas representações do colonizador, da qual 

decorre o preconceito e a exclusão social. 

 Em determinado momento histórico as relações de trabalho, no contexto do 

capitalismo em ascensão, consubstanciado pelo Taylorismo, dualizou e mecanizou o 
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próprio trabalhador. Com o objetivo de democratizar o acesso aos bens produzidos 

pelo capitalismo, a produção passou a ser em massa, padronizada, repetitiva e 

mecânica, dividindo o trabalhador entre corpo e mente e alienado-o a condição de 

pensar. No modo de produção capitalista, o trabalhador é colocado em situações 

exploratórias e expropriadoras da condição humana.  

A separação entre o produto e o processo, entre quem pensa e quem faz, 

entre quem é o dono do modo de produção e quem domina apenas a força de 

trabalho, entre o controle do tempo, dos processos e da produtividade, em 

detrimento da condição humana, caracteriza algumas das relações duais do sistema 

capitalista. Nessa perspectiva, o trabalhador fica à margem do processo, não domina 

todas as relações do trabalho, não apreende a totalidade da produção e, tampouco, 

pode usufruir dos bens que ele mesmo produziu. Logo, nessa visão, o trabalhador 

torna-se incapaz de educar-se pelo trabalho.  

Portanto, embora, do ponto de partida, o trabalho seja humanizador, no modo 

de produção capitalista acaba se configurando enquanto trabalho alienador: o bem 

produzido pelo trabalhador não pertence a ele; ou seja, o trabalhador não usufrui o 

bem, tampouco, esse bem é pensado por ele.  

Trabalho e Educação são temas que apesar de não poderem ser dissociados, 

a relação entre eles é bastante complexa, o mundo do trabalho em uma sociedade 

capitalista acaba por esperar da escola uma formação meramente técnica que não 

possibilite a reflexão do trabalhador bem como também a análise da sua realidade. 

O trabalho na sua forma natural não se dá de forma mecânica, mas sim de forma 

processual onde o homem além de executar uma tarefa, consegue acumular 

conhecimentos e também produzir meios para a sua própria vida. 

Discutir o trabalho como princípio educativo não é algo que se esgote, pois as 

questões que se referem ao trabalho são históricas. Desde a forma de trabalho 

regida pela escravidão até a atualidade foram muitas conquistas, porém ainda hoje 

encontramos relações de trabalho no estilo escravocrata. No sistema capitalista 

onde o lucro vale mais que o ser humano, os trabalhadores têm sua força de 

trabalho explorada demasiadamente, porém este mesmo capitalismo que oprime se 

encontra de certa forma em crise e acaba por abrir espaços de organização coletiva 

que busca a superação da exploração, ou seja, projetam uma sociedade de fato 
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socialista. O trabalho como princípio educativo mostra durante toda a formação 

básica o modo como o saber se relaciona com o processo de trabalho, convertendo-

se em força produtiva.  

Permite a compreensão do processo de trabalho moderno pelos alunos, 

contribuindo para a formação integral e emancipação destes alunos. Este estudo nos 

possibilita compreender a educação como mediação fundamental para que se 

construa uma nova sociedade, uma sociedade baseada nos direitos do cidadão, mas 

para isso a educação oferecida precisa ser transparente, aberta, crítica e baseada 

nos princípios de uma real democracia. 

 

6.3. O PAPEL DO CAESMI E OS SUJEITOS DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

A Educação Especial, em sua definição atual, é entendida como uma 

modalidade que abrange os diferentes níveis de educação escolar, ou seja, 

educação infantil, educação fundamental, educação média e educação superior. A 

Educação Especial é um processo que visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas com necessidades especiais e que abrange os 

diferentes níveis e graus de sistemas de ensino. Fundamenta-se em referenciais 

teóricos e práticos compatíveis com as necessidades específicas de seu alunado. O 

processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial até os graus 

superiores de ensino. Sob o enfoque sistêmico, a educação especial integra o 

sistema educacional vigente, identificando-se com sua finalidade, que é a de formar 

cidadãos conscientes e participativos. Segundo o Ministério da Educação, por 

Educação Especial entende-se um processo educacional definido em uma proposta 

pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar e, em alguns casos substituir os 

serviços educacionais comuns de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. 
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O principal papel da instituição é assegurar o processo democrático 

diminuindo cada vez mais os entraves, preparando e estimulando ao acesso à 

educação de qualidade para todos e as possibilidades de participação social. 

A instituição tem como objetivo aprimorar habilidades e desenvolver 

competências através de sua Proposta Pedagógica, visando a dignidade do ser 

humano, desenvolvendo o potencial dos educandos, respeitando suas diferenças, 

atendendo suas necessidades, e oportunizando a igualdade de direitos e deveres. 

Obedecendo ao Decreto nº 3298/99, que regulamenta a Lei nº 7853/89, que 

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Necessidades 

Especiais, e frente à realidade brasileira, a instituição vem desenvolvendo um 

trabalho coerente de redimensionamento da prática pedagógica das escolas 

inclusivas, filosofia de trabalho e postura docente, levando-a a definir sua 

responsabilidade no estabelecimento de relações que possibilitem a criação de 

espaços inclusivos, bem como procurar a superação dos agentes de necessidades 

especiais com surdez.  

 

“A criança surda apresenta atraso nas formas abstratas de pensamento 
em relação à criança ouvinte por não poder usar convenientemente a linguagem...” 
OLÉRON colaborador e discípulo de Piaget – (1976). 

 

Há três diferentes perspectivas educacionais na questão da educação de 

surdos: 

Na educação para surdos oferta-se conhecimentos, capacitação e informação 

previamente determinadas. O professor apenas adequa tudo e repassa os 

conteúdos ao aluno surdo, tendo a necessidade do docente ser fluente na Língua 

Brasileira de Sinais para que haja o cumprimento da Lei nº 10.436/2002, não existe 

o envolvimento e nem a participação da comunidade surda, busca-se apenas 

cumprir as exigências legais como ofertar tradutor ou intérprete de LIBRAS  

Educação de surdos é a educação almejada pelos surdos, o reconhecimento 

da sua comunidade onde se contemple os seus saberes, a sua cultura. Que os 

reconheçam como cidadãos com igualdade de direitos e a demonstração perante a 

sociedade de que são seres capazes de evoluírem e de conquistarem seus sonhos 

mesmo sendo indivíduos surdos. Nesta perspectiva, há uma participação ativa da 

comunidade surda, a criança é incentivada a se aceitar como indivíduo surdo, a 
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valorizar a sua cultura surda, pois vê adultos surdos que conseguem chegar numa 

faculdade, a trabalhar como instrutores em LIBRAS a terem perspectivas de um 

futuro promissor. Assim a comunidade se envolve nas ações educativas que são 

desenvolvidas em comum com a escola regular em que a criança surda está 

matriculada regularmente e seus atendimentos especializados na área da surdez. 

Nessa perspectiva, é o trabalho desenvolvido no Centro de Atendimento 

Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã com o suporte e apoio da 

APASI- Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã.  

Educação dos surdos constitui a Educação Bilíngue, utilizando a língua 

materna da criança surda a LIBRAS, que deve ser praticada por todos no ambiente 

escolar, para que efetivamente ocorra a comunicação e a interação social entre 

aluno ouvinte e aluno surdo. Assim, a língua portuguesa se torna a segunda opção 

na modalidade escrita. 

Desta forma, é necessário rever os conceitos sociais, pois não é somente na 

escola que é necessário mudanças é em todos os setores sociais, na área da saúde, 

cultural, no lazer para que se tenha na prática a inclusão das pessoas com 

deficiência, seja qual seja a deficiência.  

Portanto, é papel deste Centro de Atendimento Especializado na Área da 

Surdez conhecer as leis que amparam os direitos legais e sociais de sua clientela e 

defendê-la para que seus direitos não sejam infringidos em nenhum setor social. E 

para que isso ocorra a Secretaria de Educação a ofertar da formação continuada 

específica na área da surdez é de extrema importância, para que contemplem as 

necessidades específicas que o CAESMI necessite para qualificar seus 

profissionais. Para assim qualifique o ensino e os atendimentos proporcionados aos 

seus alunos com surdez um ambiente educacional onde ocorre a aprendizagem 

significativa, as experiências e a socialização perante as necessidades de sua 

clientela. Tendo grande responsabilidade na formação intelectual, cultural e 

humanista da criança e de todos os membros envolvidos nesta Instituição escolar 

especializada. 

          A educação tem valioso papel no processo de construção social e permite a 

articulação e o desenvolvimento individual, designando o conjunto de atividades 

mediante as quais um grupo assegura que seus membros adquiram a experiência 



66 

 

social acumulada historicamente e culturalmente organizada. E, para que a 

educação possa efetivamente atingir seus objetivos, cabe a instituição buscar seu 

caminho próprio, o que requer um processo consistente de planejamento e 

avaliação. É essa busca que define o tipo de ação educativa que se quer realizar e 

por isso se faz necessária a implementação do Projeto Político Pedagógico deste 

Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã. 

Com ela haverá a reorganização do trabalho pedagógico com base em seu alunado, 

pessoas com surdez, havendo, também intencionalidade na ação educativa e outros 

atendimentos, e essa constituindo um compromisso coletivo perante a sociedade 

ibiporaense. 

O Projeto Político Pedagógico é ferramenta básica contra a fragmentação do 

trabalho pedagógico, pois é processo permanente de reflexão, feedbacks e 

discussão das dificuldades e enfrentadas diariamente pela instituição de ensino na 

área da surdez e seu cotidiano. 

O Projeto Político Pedagógico é a construção da identidade da instituição que 

busca sua autonomia, ainda que relativa, conforme comenta Drumont (1984) “Nunca 

fica pronta nossa edição convincente, isto é, implica assumirmos que mudanças, 

negações, reafirmações, fechamentos e aberturas são momentos permanentemente 

revividos e revistos pela comunidade escolar”.                                        

Portanto, a formação da criticidade, invariavelmente, cabe à escola. Cabe aos 

professores do CAESMI, ante a esta compreensão, reconhecerem-se como os 

profissionais que dominam, não somente o conhecimento a ser socializado e 

produzido nas relações diárias (sociais e pedagógicas) como também a didática 

(técnica de ensinar) dando conta de ensinar bem e a todos. O papel do professor, 

portanto, está na relação entre o sujeito que media o sujeito que apreende e o 

conhecimento a ser sistematizado e produzido. 

 

6.3.1. A ESTRUTURA DISCIPLINAR E A INTEGRAÇÃO 

CURRICULAR 

 

Quando se propõe uma estrutura curricular organizada em conhecimentos 

disciplinares é preciso refletir sobre a efetividade desse currículo de forma 
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contextualizada. O conhecimento trabalhado em sua totalidade e contextualizado 

garante sua relação interdisciplinar. Contudo, esta relação não pode ser artificial - 

deve-se tomar muito cuidado - em nome da não fragmentação ou por acreditar que o 

conhecimento disciplinar está engavetado.   

Alguns conceitos da disciplina são amplos, e cotidianamente, integrados em 

muitas outras disciplinas escolares, enquanto certos conceitos específicos são 

restritos a determinados ramos da ciência. Nesta perspectiva prevalece no currículo 

a dimensão explicita e não-explícita - há um planejamento de conteúdos, o qual é 

seguido em função da intencionalidade proposta e pensada no projeto pedagógico, 

contudo em algumas disciplinas prevalece a dimensão não explícita, em especial na 

área de humanas. Isto posto, concebe-se que, se trabalhados na totalidade, os 

conhecimentos disciplinares estão articulados naturalmente, na medida em que o 

professor esteja aberto a esse movimento de totalidade para uma efetiva promoção 

do conhecimento. Para uma compreensão totalizante do currículo, é necessário 

superar a fragmentação e a descontinuidade das práticas escolares, da estrutura 

hierarquizada na qual as escolas estão inseridas.  

É necessário reforçar ações tais como:  

 

● Trabalho mais coletivo e democrático e não democratismo;  

● Relações mais horizontais e de responsabilidade coletiva;  

● Coordenadores como articuladores e mediadores do trabalho docente, 

e não apenas um mero transmissor das decisões tomadas em instâncias superiores.  

 

    Sendo assim, temos os atendimentos ofertados por este Centro de 

atendimento Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã:  

 

LETRAMENTO 

 

A aprendizagem da escrita pelos alunos com surdez ocorrerá por meio da 

mediação da LIBRAS conforme rege a cultura surda. Esse aprendizado será 

realizado através da prática do letramento.  
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Letramento é o estado ou condição de quem, não apenas sabe ler ou 

escrever, mas utiliza, pratica socialmente a leitura e a escrita, respondendo 

adequadamente às demandas sociais, com o uso significativo de diferentes tipos de 

material escrito. 

O letramento é o conjunto de práticas sociais em que se usa a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para 

objetivos específicos (Scribner e Cole, 1981). 

As práticas escolares representam apenas um tipo de prática que desenvolve 

algumas habilidades e que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a 

escrita. 

 

BILINGUISMO 

 

O bilinguismo é uma proposta de ensino por escolas e instituições de ensino 

que se propõe tornar acessível à criança duas línguas. Os estudos têm apontado 

para esta proposta como sendo mais adequada para o ensino de crianças surdas 

tendo em vista que considera a LIBRAS como língua natural materna desta 

comunidade e a partir deste pressuposto é ensinado a Língua Portuguesa. 

Proposta bilíngue e bicultural tem como finalidade permitir o acesso rápido e 

natural da criança surda a comunidade ouvinte através da língua oral e escrita e de 

fazer com que esta criança reconheça como parte integrante de uma comunidade 

surda. 

O oralismo é considerado pelos estudiosos como uma imposição social de 

uma maioria linguística, ou seja, os falantes de línguas orais, sobre uma minoria 

linguística sem expressão diante da comunidade ouvinte. 

Muito além de um problema educacional, nos encontramos diante de um 

problema social, entre maioria e minoria, assim como ocorre com as comunidades 

indígenas no Brasil. 

A preocupação atual é respeitar a autonomia da língua de sinais e estruturar 

um plano educacional que não afete a experiência psicossocial e linguística da 

pessoa surda. Considerando estes aspectos fundamentais para o desenvolvimento 

da pessoa com surdez depara-se com a cultura na qual está inserida. 



69 

 

A comunidade surda apresenta uma cultura própria que deve ser respeitada e 

cultivada. 

A proposta bilíngue para surdos no CAESMI concebe o desenvolvimento da 

língua portuguesa baseada em técnicas de ensino de segundas línguas. Estas 

técnicas partem das habilidades interativas e cognitivas já adquiridas pelos alunos 

surdas diante das suas experiências naturais com a LIBRAS. 

Os professores que atuarem neste Centro de Atendimento devem ter 

formação para desenvolver técnicas Linguística Contrastiva. Portanto, devem ser 

especialistas na área da surdez. 

O ensino de uma segunda língua, neste caso o Português, pressupõe a 

existência da primeira língua que para as pessoas surdas, deve ser a LIBRAS - 

Língua Brasileira de Sinais, a língua natural ensinada pelo instrutor de LIBRAS 

surdo. Acompanhado do professor regente dominante desta Língua também. 

A presença do Instrutor de LIBRAS, pessoa com surdez, apresenta grandes 

vantagens dentro da proposta bilingue. A criança surda tão logo tenha entrado na 

escola é recebida por um membro que pertence a sua comunidade cultural, social e 

linguística, desta forma esta criança começa a criar a sua identidade, a sua língua 

natural. Estas vantagens são imprescindíveis para o sucesso da proposta bilíngue. 

Deve haver um ambiente próprio dentro da instituição ou outro lugar 

adequado para desenvolver a linguagem e pensamento da criança surda, assim 

tornar-se possível o ensino de uma segunda língua, caso contrário, a criança surda, 

não será eficiente na língua portuguesa. 

A presença do Instrutor de LIBRAS com surdez para a tomada deste tipo de 

decisão durante a efetividade da prática pedagógica ajuda a esclarecer o ponto de 

vista que muitas vezes torna-se obscuro para os profissionais, isto é, o ponto de 

vista de pessoa surda. 

 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

 

Diante do exposto o Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez 

do Município de Ibiporã propõe para início da Educação Infantil um atendimento de 

estimulação precoce ao bebê com surdez. 
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O objetivo da estimulação precoce para a aquisição da Língua Brasileira de 

Sinais é o de propiciar às crianças surdas de zero a três anos o desenvolvimento 

espontâneo da LIBRAS como forma de expressão linguística, de comunicação 

interpessoal e como suporte do pensamento e do desenvolvimento cognitivo. 

A estimulação precoce, também chamada de aprendizagem oportuna, evoluiu 

através dos anos, fazendo-o a par com o avanço da filosofia, pedagogia, psicologia e 

das neurociências. Hoje sabemos que o feto já tem desenvolvida sua memória e os 

sentidos da visão, tato e audição. Que o recém-nascido tem traços temperamentais 

e que diferencia e mostra preferências por certos estímulos visuais e auditivos. Que 

os primeiros cinco anos de vida são formadas em torno de 90% das conexões 

sinápticas. E que os programas de estimulação precoce têm efeitos favoráveis a 

curto e longo prazo, sendo claramente evidentes seus benefícios durante a vida 

adulta do indivíduo. 

Graças a estes e outros conhecimentos sobre o desenvolvimento humano, ao 

avanço da tecnologia e às mudanças sociais e culturais é que o paradigma da 

criança evoluiu aceleradamente nos últimos cem anos: de uma concepção de uma 

criança-adulta que reage diante de estímulos e cuja personalidade e inteligência é 

construída com base em experiências externas para uma criança-criança capaz de 

modificar seu ambiente e que é o centro de suas próprias experiências e da sua 

aprendizagem. 

A estimulação precoce constitui uma ferramenta válida para favorecer nas 

crianças o desenvolvimento harmônico de suas potencialidades, o descobrimento de 

si mesmos e o mundo que os rodeia, assim como sua adaptação ao mutante mundo 

social e tecnológico. 

A estimulação precoce é uma ciência baseada principalmente nas 

neurociências, na pedagogia e nas psicologias cognitiva e evolutiva; é implementada 

através de programas construídos com a finalidade de favorecer o desenvolvimento 

integral da criança. 

A estimulação precoce faz uso de experiências significativas nas quais 

intervêm os sentidos, a percepção e o prazer da exploração, o descobrimento, o 

autocontrole, o jogo e a expressão artística. Sua finalidade é desenvolver a 

inteligência, porém sem deixar de reconhecer a importância dos vínculos afetivos 
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sólidos e uma personalidade segura. Um aspecto a destacar é que, ao menos na 

maioria das propostas de estimulação precoce, a criança é quem gera, modifica, 

demanda e constrói suas experiências de acordo com seus interesses e 

necessidades. 

Muitas razões justificam a utilidade da aplicação de um programa de 

estimulação precoce: 

 

● É um meio que favorece o contato físico e a compenetração adulto e 

criança com surdez; 

● Permite ao adulto e à criança com surdez descobrir as capacidades e 

interesses desta última; 

● Ajuda a construir a inteligência em uma etapa neurobiológica chave, 

como são os primeiros anos de vida; 

● É um dinamizador da personalidade, onde a criança com surdez 

sentirá satisfação e elevará sua autoestima ao descobrir o alcance das suas 

potencialidades; 

● É útil para a detecção, prevenção e tratamento de atrasos no 

desenvolvimento intelectual. 

 

O programa de estimulação precoce na área da surdez requer um 

planejamento prévio de um programa de atividades na área da surdez, que responda 

a conceitos claros e a objetivos definidos. Sua metodologia buscará permitir à 

criança com surdez viver e participar na criação de experiências significativas, 

prazerosas, pedagogicamente construídas, adequadas para o desenvolvimento 

evolutivo e apropriadas para a maturidade do cérebro e do sistema neural. 

O papel do professor passa a ser um facilitador de experiências. Um bom 

facilitador deverá ser especialista na área da surdez no uso dos recursos existentes 

em experiências geradoras de atividade mental e no enriquecimento de ambientes. 

Com relação à criança com surdez, deverá ser capaz de evocar sua interação, 

conhecer suas destrezas e perceber suas expressões de prazer ou interesse. 

O facilitador deve ter ao menos quatro qualidades indispensáveis para cumprir 

adequadamente seu papel: 
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● Conseguir um nível adequado de empatia – isto significa compreender 

os desejos e necessidades da criança com surdez, estar disposto a brincar e 

descobrir seu mundo. No caso dos professores, esta empatia inclui também 

compreender as inquietudes e necessidades dos pais; 

● Saber observar – um facilitador deve ser um excelente observador da 

criança com surdez e da forma como esta se relaciona com seu meio e com os 

objetos que encontra ao seu redor. A observação, imprescindível para conhecer a 

criança com surdez, deve ser dirigida para as expressões, gostos, preferências, 

aquisição de destrezas e perfil de habilidades como as inteligências múltiplas; 

● Saber “propor” âmbitos de experiências – significa oferecer uma 

variedade de experiências de aprendizagem, as quais deverão ser reorientadas 

conforme os interesses da criança com surdez; 

● Conhecer os princípios básicos do desenvolvimento evolutivo da 

criança com surdez – conhecer os princípios evolutivos significa compreender a 

sequência natural do crescimento, os fatores que afetam o desenvolvimento e a 

idade na qual as destrezas principais são adquiridas. 

 

Na continuidade da Educação Infantil o CAESMI dá apoio à escolarização de 

crianças, jovens e adultos surdos, visando a inclusão desses na sociedade letrada e 

o verdadeiro exercício da cidadania. Intervenção pedagógica na escola inclusiva 

com revisão de planejamento garantindo na educação escolar promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais com surdez, em todas as etapas e modalidades da educação 

básica. 

De acordo com Wrigley, 1996, a população surda global está estimada em 

torno de quinze milhões de pessoas, que compartilham o fato de serem linguística e 

culturalmente diferentes da população ouvinte, em diversas partes do mundo. No 

Brasil segundo CAPOVILLA, 1998 estima-se que haja um total aproximado de mais 

de dois milhões e 250 mil surdos sendo que a maioria dessas pessoas utiliza a 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. E a partir da luta da comunidade de surdos 

que se organizaram em associações, instituições e através da Federação Nacional 
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de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS ocorreu a oficialização da LIBRAS, 

conforme consta na Lei Federal n° 10.436 de 24/04/2002 e conforme prevê o 

Decreto Federal n° 5626/05. 

 

7- AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do aproveitamento das aulas no Projeto LIES deverá ser feita de 

maneira continua utilizando alguns instrumentos como: 

 

● Observação diária realizada no decorrer das aulas;  

● Diálogos (conversação em LIBRAS) durante as aulas. 

 

 

8- CONCLUSÃO 

 

Os alunos com surdez precisam ser incluídos no contexto social, e devem ser 

vistos como diferentes e não como deficientes. 

Como os alunos com surdez convivem em duas comunidades precisam 

manter esse bilinguismo social, pois uma língua ajuda na compreensão da outra. 

O grande desafio do Projeto LIES é acreditar nas possibilidades do aluno com 

surdez, e lutar, juntos, pelos direitos de uma minoria linguística. 

Acreditamos que o Projeto LIES oferecerá condições que favorecerá o 

crescimento global do educando, tanto com surdez quanto ouvinte, em suas 

diversidades. 

 

6.4. A QUESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA INCLUSÃO 
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6.4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Perceber e considerar os sujeitos de forma sensível, mas considerando as 

práticas pedagógicas, pressupõe conceber os sujeitos no processo de produção do 

conhecimento, partindo da história das diferentes culturas e etnias. Valorizá-los não 

pode, de forma alguma, confundir a escola com espaço clínico ou terapêutico, pelo 

qual se prima pela subjetivação dos processos. O processo inclusivo é objetivo na 

medida em que se concebe o aluno como sujeito que, em suas idiossincrasias, 

participa do processo de produção do saber, então, mediado pela socialização e 

reconhecimento de tais diferenças com respeito pela singularidade do gênero 

humano.  

 

No seio de uma sociedade contraditória, desigual, excludente, não cabe ao 

CAESMI o enfrentamento de todas as formas de preconceito, mas é preciso, a partir 

do conhecimento que se produz nela, um olhar nas contradições. De um lado, tem o 

compromisso com o conhecimento a ser ensinado, de outro, não pode fechar os 

olhos para as formas de reprodução de estereótipos e padrões hegemônicos dentro 

dela diariamente. Nesta perspectiva, cabe o enfrentamento das visões 

preconceituosas e hegemônicas. O preconceito expressa uma dimensão 

perniciosamente ideológica de uma sociedade hegemônica marcada pelo bem e 

pelo mal, pelo certo e pelo errado, pelo direito e pelo esquerdo, pelo branco e pelo 

negro, pelo rico e pelo pobre, uma sociedade marcadamente desigual que dualiza e 

dicotomiza todas as tendências sociais que reproduzem o caos e, por sua vez, 

promovem a inconsciência sobre si e sobre a sociedade.  

Quando se trata de olhar para a complexidade das relações sociais e culturais 

no âmbito do conhecimento escolar e do papel desta instituição estamos indicando 

para uma concepção muito mais ampla que o conteúdo de ensino. De outro modo, 

vale dizer que, quando o professor trabalha com o conteúdo é preciso ter em mente 

que ele expressa um recorte de uma totalidade. Ao ser contextualizado para o 

estudante necessariamente o próprio professor busca relações que suscitam 

conhecimentos de outras disciplinas como a condição de compreender o conteúdo 

em sua totalidade.  
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Decorre das discussões acerca de uma educação inclusiva, ou seja, 

propriamente de uma sociedade inclusiva, o compromisso com o conhecimento 

universal de modo a enfrentar situações de ignorância, ou seja, de preconceito. A 

este respeito há uma compreensão comum aos profissionais da educação: a 

necessidade de se efetivar uma prática educativa com isenção e profissionalismo, o 

qual consolida-se no respeito e tratamento igualitário, sem distinção de etnia, credo, 

formação profissional, condição de gênero e raça. É na totalidade, na condição de 

compreensão do conhecimento nas suas determinações que as questões sociais, 

ambientais, econômicas, políticas e culturais podem e devem ser tratadas. Nesta 

perspectiva, os “Desafios Educacionais” no currículo devem pressupor ser parte 

desta totalidade.  

Apenas a integração de uma pessoa numa escola regular, não a inclui 

realmente, porque isso se faz mediante preenchimento de uma matrícula, de uma 

vaga na escola. Porém, se o aluno não encontra na escola condições de 

aprendizado, ele está sendo segregado, não incluído. É que o mundo da escola é 

muito restrito e daí, luta-se pela inclusão, que é ampla e abrange toda a sociedade. 

Na verdade, inclusão seria educação de toda a sociedade para aceitar e ver as 

diferenças como uma oportunidade que se descortina, um novo horizonte de 

conhecimentos. A luta continua, agora, é pela inclusão de fato, isto por que ainda 

nos falta um amadurecimento na sociedade e na capacitação dos envolvidos na 

educação como um todo. Confirma isso GUIMARÃES (2002 P. 11) ao comentar que 

“A luta do século que se inicia é pelo direito de permanecer na escola, o direito de 

não ser excluído do processo educacional” ideia que é defendida também pela 

autora abaixo. 

“A inclusão, como os demais movimentos provocados por grupos que 
historicamente foram excluídos da escola e da cidadania plena, é uma denúncia 
ao que Hannah Arendt chamou de “abstrata nudez”, pois é inovação incompatível 
com a abstração das diferenças, para chegar a um sujeito universal. (MANTOAN, 
2006.p. 17”) 

 

A LDBEM (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) Lei nº 9394/96 

prescreve que a educação especial é “a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. 
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A escola deve ser o sair de casa todos os dias para todos os menores de 

idade, contudo isso não significa a exclusão do adulto, mas sim, sua livre vontade 

para escolha. A inclusão visa transformar a sociedade, a passos lentos, porém não 

impossível. 

“A inclusão se traduz pela capacidade da escola em dar respostas 
eficazes á diferenças de aprendizagem dos alunos, considerando o 
desenvolvimento deles como prioritário. A prática da inclusão implica no 
reconhecimento das diferenças dos alunos e na concepção de que a 
aprendizagem é construída em cooperação a partir da atividade do sujeito diante 
das solicitações do meio, tendo o sujeito de conhecimento como um sujeito 
autônomo”. (FIGUEIREDO, 2010.p.38) 

 

Na inclusão todos aprendem conviver com o diferente, o professor amplia seu 

conhecimento e se força inovar sua metodologia. Nas salas de aula há trocas, 

cooperativismo, coleguismo. O direito a educação escolar não pode ser negado e é 

uma forma de ajudar a todos a lutar em por sua liberdade. 

 

“Inclusão escolar de alunos com necessidades especiais demanda uma 
mudança radical na gestão do sistema educacional de modo amplo, e de cada 
escola especificadamente, priorizando ações em todos os níveis de ensino, desde 
a Educação Infantil aos programas para a formação de professores. Faz-se 
prioritária, também, adequação arquitetônica dos prédios escolares e organização 
de recursos técnicos e de serviços que promovam a acessibilidade pedagógica e 
nas comunicações.” (GLAT, 2007.P.38) 

 

A educação é o caminho básico para uma vida em sociedade. A educação 

transmite a cultura e ao mesmo tempo amplia os horizontes e faz o jovem sonhar 

com a vida a qual participa, tem sua independência, tem conhecimento da sociedade 

e que vive e do mudo que o rodeia. Pra GUIMARÃES (2002.p.12) “educação pública 

não deve ter sua destinação determinada pelas necessidades do mercado.” E, por 

falar em mercado, o deficiente também tem conhecimento de suas limitações, mas 

pela educação sabe que pode superar muita delas. COOL (et al., 2004) é também 

uma das referências a nos informar que a educação especial passou por profundas 

transformações durante o século XX. O mundo da educação ampliou seu modo de 

pensar vendo a ideia de que todos somos iguais perante a lei. Essa é a base que 

permitiu os movimentos sociais irem mais longe exigindo escola para todos os 

deficientes. Contudo essa exigência não pode partir do apenas “nós queremos, nós 

exigimos”. A educação como um todo passou por uma intensa reflexão tanto no 
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estudo de cada tipo de deficiência, como também ajuda na análise de como as 

escolas podem ajudar na inclusão dessas crianças ou adultos no mundo escolar e 

na vida em sociedade. Esse mesmo autor nos ensina que durante a primeira metade 

do século XX, acreditava-se que as deficiências eram puramente orgânicas, e isso 

os trouxe-nos duas consequências, uma é a necessidade de um diagnóstico preciso 

do transtorno, e a outra é a certeza de que tais alunos deveriam estar numa escola 

especial. 

Acreditava-se que basta apenas inserir um aluno numa escola especial e o 

problema da inclusão estaria sendo resolvido. Sendo esse um pensamento 

equivocado lembrando que isso se chama “integração” e não inclusão. MARCHESI 

(2004, p. 24) informa haver três tipos de integração assim sintetizados: 

A integração física ocorre quando há classes de educação especial na escola 

regular, mas os alunos continuam de alguma forma, separados da escola embora 

possam compartilhar algumas dependências da mesma, como o pátio ou o refeitório. 

A integração social ocorre na mesma forma que a integração física, porém, o 

que une os alunos regulares aos especiais são os jogos e as outras atividades 

extraescolares. 

A integração funcional ocorre quando alunos especiais participam da dinâmica 

da escola e estudam nas classes comuns. 

Contudo, isso ainda não é inclusão e esta totalmente acontece nos moldes 

dos seguintes conceitos. A inclusão, portanto, é: 

“Um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus 
sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, 
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. (…) Incluir é trocar, 
entender, respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, transpor barreiras que a 
sociedade criou para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia, por 
meio da colaboração de pensamentos e formulação de juízo de valor, de modo a 
poder decidir, a por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida.” 
(SASSAKI, 1997, p. 41)” 

 

SASSAKI (1997) vê que inclusão não é apenas levar a criança ou jovem às 

escolas, mas que essa participação seja efetivamente da sociedade também. É, 

acima de tudo, viver com dignidade. Uma pessoa com necessidades especiais de 

educação também precisa que a sociedade seja educada, pois a vida depende de 

trocas, entendimento, respeito valores, etc. 

Incluir é ensinar e aprender conforme se lê abaixo: 
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“[…] uma filosofia que valoriza diversidade de força, habilidades e 
necessidades [do ser humano] como natural e desejável, trazendo para cada 
comunidade a oportunidade de responder de forma que conduza à aprendizagem 
e do crescimento da comunidade como um todo, e dando a cada membro desta 
comunidade um papel de valor.  (FERREIRA, 2005, p. 44)” 

 

 A proposta da escola inclusiva vem, portanto, de uma data nem tão pouco 

recente um pouco mais de três décadas e, considerando a vastidão do país e seus 

enormes problemas típicos de um país em desenvolvimento, é natural haver ainda 

muito que fazer e aprender nessa área tem-se a história de lutas continua. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDEN 9394/96) ampara 

todos os brasileiros estabelecendo, no Art. 2°, que a educação é um direito da 

família na busca de pleno desenvolvimento para tal. Mas essa igualdade de 

condições nem sempre foi para todos. A educação especial ressente-se de escolas 

com degraus para subir, (o modelo de estrutura dos prédios é sempre o mesmo, 

contendo as salas de aula no andar de cima) de falta de professores e equipamentos 

especiais. Os governos brasileiros sabem que devem cumprir as leis constitucionais, 

possibilitar também o cumprimento da Declaração de Salamanca, dotando as 

unidades escolares de recursos que ajudem os alunos a se desenvolverem. 

O fator gerador monetário para que as escolas consigam cumprir seu papel 

na inclusão é o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Diretrizes da Educação Nacional) 

conforme resolução n°4/2009, artigo 8, do CEB (Conselho Nacional de Educação) 

que contabiliza em dobro as despesas escolares de um aluno com necessidades 

especiais. 

“Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB N°. 6.571/2008, os 

alunos matriculados em classe comum de ensino regular, público que tiveram 

matrícula concomitante no AEE. 

O financiamento da matrícula no AEE é condicionando à matrícula no ensino 

regular da rede pública, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP do ano 

anterior, sendo contemplada; 

Matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma 

escola pública; 

Matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra 
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escola pública; 

Matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional 

Especializado de instituição de Educação Especial publica; 

Matricula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional 

Especializado de instituição de Educação Especial comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos” (BRASIL, 2009 apud BRANDÃO, (2010. p.6) 

Essa resolução deixa clara a origem dos recursos monetários para que as 

escolas façam seu trabalho, e que o aluno especial deva ser matriculado se for 

preciso, em duas modalidades de recursos para o aprendizado como, por exemplo, 

classe comum e em centro de Atendimento Educacional, sempre sala comum em 

primeiro lugar e, daí, caso necessite, outra modalidade especial. 

A escola deve ser o lugar no qual toda criança pode crescer com sabedoria. É 

ela, a escola, que proporciona um encontro com os amiguinhos, lá se faz mais 

amigos, (briga, também, por que não?); as brigas ajudam a se conhecer e a 

conhecer as diversidades. A escola deve dar conta de todos os alunos, fazer com 

que todos tenham vontade de frequentá-la. Os grandes desafios da educação, de 

acordo com GUIMARÃES, 2002.p.59-51, garantir a escolarização adequada aos 

alunos, principalmente aqueles que apresentam necessidades especiais, transformar 

a escola em um espaço democrático. Na parte legal, o desafio tende ser buscar 

coerência entre discurso e prática. Nas escolas, romper com a dicotomia da 

integração, que apenas recebe a criança, todavia não a inclui de verdade oferecendo 

professores de apoio e pedagogos competentes. A orientação em GUIMARÃES 

(2002), MANTOAN (2006). GLAT (2007) entre outros, é que as escolas devem 

elaborar um projeto pedagógico que atenda a cada situação diferenciada, que 

promova a interação entre alunos, família e escola. 

Não faz sentido, porém, as escolas seriadas, as provas, as avaliações 

escritas para todos os alunos visto que, por necessidades especiais entende-se 

também os cegos, os hiperativos, etc. E os desafios não param, e a escola inclusiva 

não põe barreiras no caminho de quem tem o direito de estar frequentando e, 

interagindo com o meio escolar e, sobretudo, aprendendo.  Sobre esse assunto, 

mais uma vez cita-se: 
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“A escola inclusiva oferece oportunidades de aprendizagem a todos. Não 
apenas as aprendizagens acadêmicas, mas aquelas que se referem à 
sensibilidade pela diversidade humana, à experiência com a riqueza da diferença 
e ao desenvolvimento do espírito de colaboração, aspectos tão significativos na 
construção de um sujeito. (GUIMARÃES, 2002.p.51).” 

 

A Convenção das Nações Unidas (2006) orienta sobre como deverão ser as 

escolas inclusivas. Teoricamente, basta que as escolas de ensino regular façam a 

matrícula da criança deficiente e a subsidie com professores competentes. Porém 

não é só isso. A escola precisa preparar esse aluno para enfrentar a vida, para se 

qualificar a fim que possa ser inserido na sociedade, quer dizer, as escolas precisam 

dar um passo muito grande para a inclusão. 

Apesar de estar claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN- o amparo legal aos portadores de qualquer tipo de necessidades especiais, 

muito avanço ainda está por vir. 

A necessidade da inclusão está na LDBEN e na Declaração de Salamanca e 

Convenções, não são todas as escolas do Brasil que atendam a esse pedido. É que 

para cumprir essa Lei as escolas precisam de professores correr. 

Em algumas regiões a Secretaria de Educação do Estado propõe um 

atendimento especial em uma escola polo, provando assim que não são todas as 

escolas providas de tudo o uma inclusão de verdade precisa para funcionar com a 

devida qualidade que todos merecem como complementa FIGUEIREDO (2010. p. 

34). 

 

“Não basta garantir a acessibilidade, ou seja, é preciso criar as condições 
para que a escola se transforme em espaço verdadeiro de trocas que favoreçam o 
ato de ensinar e de aprender. Neste sentido, nosso país ainda tem um importante 
caminho a percorrer para assegurar educação a todos os jovens, crianças, adultos 
e adolescentes que integram o sistema público de ensino.” 

 

Transformar a escola é inová-la e buscar informações, concretizar o Projeto 

Político, é assegurar escola para todos e isso não quer dizer que “as matrículas 

estão abertas”, e sim dizer que as crianças na escola serão vistas pelas outras como 

um amigo, e serão aceitas naquela turma. Transformar a escola também é transpor 

mar a classe em um ambiente acolhedor. A escola precisa ser mais democrática, 

professores e gestores e equipes diretivas devem trabalhar juntos, compartilhar 

projetos. (FIGUEIREDO, 2010.p.37) complementa: 
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“Em uma escola que organiza as situações de aprendizagem 

considerando as diferenças, o ensino e os apoios ao ensino se integram para 
orquestrar a aprendizagem, garantindo a participação efetiva dos alunos em todo 
em todas as práticas educativas. Elas se embasam na implementação de um 
ensino que leve em conta as especificidades de cada sujeito e que faz apelo à 
cooperação em situação de aprendizagem” 

 

Um planejamento participativo só dará bons resultados se realmente 

professores e toda a escola e instituições que atendam ao aluno incluso se 

engajarem em rede a favor da educação desta pessoa com deficiência. Esse tipo de 

trabalho visa a dar mais respostas eficazes em se tratando de contribuições que 

cada pessoa pode apresentar. 

Com o objetivo de se organizar perante as exigências da Conferência de 

Jontien e da Declaração de Salamanca, o Brasil estabelece na Constituição Federal 

(1988) os artigos 205 (educação direito de todos), artigo 206, Inciso I, (igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola) e no artigo 208, oferta de 

atendimento especializado preferencialmente na rede regular de ensino.(Em 1990 é 

publicado o ECA (Estatuto de criança e do adolescente), que permeia entre muitas 

determinações a Lei 8069/90, em que os pais são obrigados a matricular seus filhos 

com necessidades educacionais). Sempre que haja necessidade, surgem novas leis 

e/ou Resoluções garantindo o amparo e a permanência de pessoas deficientes nas 

escolas. Visto ser um tema relativamente novo carecendo de amadurecimento. 

Em 1999 surge o Decreto n 3.298 que define a educação especial como uma 

modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. 

Atualmente temos o Plano Nacional de Educação (PNE), que determina as 

metas e diretrizes de educação para um período de dez anos (2014/2024). O 

importante é que esse Plano também é elaborado a nível estadual e municipal, 

permitindo que todos os envolvidos possam opinar e, nesse sentido, a educação de 

deficientes pode ganhar mais espaço. 

A inclusão, de fato, norteia um Brasil para daqui a mais algumas décadas, 

visto ser nosso país uma escolha de trocas constantes de políticos governantes que 

não têm tratado esse tema conforme a abrangência que o problema possui. 

Há muito trabalho ainda a ser feito, porém, os primeiros passos já foram 

dados, contudo muitas barreiras ainda existem: 
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Saúde pública: a maioria dos brasileiros depende dela, que anda cada vez 

mais precária contendo poucos médicos especializados e nenhuma política 

preferencial. 

Área social: as verbas para essas áreas são as menores e o destino do pouco 

que chega às cidades tende a ficar estagnado, sem condições de resolver algum 

bom programa. 

Áreas de lazer, esporte e cultura praticamente não há projetos. 

Educação especial: às vezes, em alguns municípios, a escola especial é só 

mesmo um passeio para os alunos, pois não há estrutura alguma para funcionar 

como deve; as escolas comuns também não atendem como deveriam por falta de 

estrutura pedagógica.  

Independente de qualquer limitação, a criança deve frequentar a escola e ter 

acesso a tudo que disponibilizado regularmente às outras crianças, outro principio 

dessa educação inclusiva é que toda pessoa é capaz de aprender, e que os 

princípios básicos do ensino e finalidade da educação são: 

 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, etc.; 

 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 Respeito a liberdade e apreço a tolerância; 

 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 Para trabalhar a inclusão em sala de aula devemos: 

 Estabelecer critérios de inclusão; 

 Desenvolver trabalhos coletivos; 

 Determinar estratégias de cooperação; 

 Realizar adaptações necessárias; 

 Envolver a família; 

 Apostar no uso da tecnologia; 

 Criar atividades que envolvam todos os estudantes; 

 Investir em acessibilidade 

 

A realidade ainda é um desafio e não se deve esperar que milagres 

aconteçam, e a única forma de mudar é continuar lutando por uma inclusão em 
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todas as áreas e o Centro de Atendimento Especializado na área da Surdez do 

Município de Ibiporã efetivamente busca cumpri tais ações inclusivas de forma legal 

e inclusiva. 

 

6.5. CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

PLANO CURRICULAR 

 

LINGUAGEM 

 

 

Objetivos 

 

 Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

expressão, interessando-se por conhecer vários gêneros escritos e gestuais 

participando de diversas situações de intercâmbio social nas quais possa contar 

suas vivências, confrontando ideias com outras pessoas, elaborando e respondendo 

perguntas; 

 Familiarizar-se com a escrita por meio de manuseio de livros, revistas, 

jornais, legenda de desenho, filmes e outros portadores de textos e da vivência de 

diversas situações nas quais seu uso se faça necessário; 

   Interessar-se por escrever palavras, frases e textos ainda que de 

forma não convencional; 

 Desenvolver habilidades para expressar mensagens gestuais e 

escritas de forma clara e organizada; 

 Valorizar a leitura gestual e escrita como fonte de informação, 

compreendendo as idéias e as mensagens contidas em diversos textos literários. 
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Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar 

Expressão com LIBRAS 

Exposição de ideias 

Relato de fatos vividos, 

histórias familiares, etc. 

Atenção para com o outro 

Observação de fatos 

Ampliação do vocabulário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão fisionômica 

Identificação e localização 

no espaço 

 

 

Dinâmicas em que a criança 

tem que expor seu 

pensamento ou fatos 

acontecidos; 

Hora da novidade: relato de 

um acontecimento que lhe 

chamou a atenção em sua 

casa ou rua; 

Montar cenários 

representando sua realidade 

e gradativamente novos 

objetos;  

Conversação, 

questionamentos e reflexão; 

Recursos tecnológicos com 

vocabulário e história em 

LIBRAS; 

Confecção de cartazes e 

álbuns com figuras; 

Slides e preparação de 

vídeos; 

 Manuseio de revistas, livros; 

Passeios diversos 

envolvendo a cultura social 

para conscientizar e 

oportunizar momentos de 

aprendizagens para os 

alunos desta instituição; 

Dramatizações, brincadeiras 

e jogos com o vocabulário 

trabalhado; 

Imitação de objetos, 

expressões humanas, e de 

Expor suas 

possibilidades de 

comunicação; 

Levar a criança a 

relacionar costumes e 

fatos de sua história 

de vida com outras 

pessoas; 

Levar o aluno a se 

comunicar e se 

socializar com 

familiares, 

professores e 

colegas; 

Organizar seu 

pensamento e utilizar 

a LIBRAS na sua 

estrutura correta; 

Levar o aluno a 

perceber situações 

reais ou de fantasia, 

possibilitando o auto 

controle de suas 

emoções. 

 

 

Perceber e identificar 

as expressões 

humanas de tristeza, 

alegria, bravura, 

bondade, cansaço, 

dramatizando-as. 
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animais, seguindo um critério 

determinado; 

Dramatização de histórias, 

fazendo uso de expressões 

Organização de 

pensamento 

Conceitos concretos e 

abstratos. 

 Análise e síntese 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

Leitura de textos variados 

pela professora 

Leitura de paisagens, textos 

diversos; verbais e 

extraverbais e expressões 

fisionômicas 

 Interpretação de texto reais 

ou de fantasias 

 

 

 

 

Explorando imagens 

relativas a vários conceitos, 

Leituras de observações 

diretas e indiretas de 

pessoas, objetos e outros 

conceitos relatando de sua 

forma: O que? Para que 

serve? Onde se encontra? O 

que faz? Etc. 

Jogos de boliche, quebra 

cabeça com figuras 

conhecidas; 

Confecção de quebra-

cabeça observando parte de 

um todo. 

 

Leitura diária de textos 

diversificados feitas pelo 

professor; 

Dramatização feita pelo 

professor e depois pelo 

aluno ou dois juntos; 

Conversação sobre a leitura 

feita; 

Incentivar a criança a 

produzir pequenos textos 

gestuais com novidades do 

seu dia-a-dia. O professor 

deverá escrevê-lo no quadro 

e, em seguida, fazer a leitura 

 Organizar 

pensamento 

relatando os 

conceitos de coisas 

conhecidas. 

 Vivenciar a situações 

em que possa 

relacionar com 

experiências trazidas 

de casa. 

 

Identificar as partes 

de um todo. 

Levar o aluno a tomar 

gosto pela leitura, 

enriquecer seu 

vocabulário e ampliar 

sua visão de mundo 

Levar o aluno a 

percorrer o bairro, a 

cidade: zona urbana 

e rural, observando 

as diferentes 

paisagens; 

Levar o aluno a 

conhecer o comércio: 

bancos, lojas, 

mercados, shopping, 
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como; frutas, alimentos, 

profissões,  Identificação de 

verbos no texto trabalhado. 

vídeo visual e a encenação; 

Planejar um passeio na 

comunidade; 

 

cinema, praça, 

biblioteca, fórum e 

cartório e outros 

pontos públicos; 

 Levar o aluno a 

conhecer outros 

municípios 

observando as 

diferenças. 

 Deixar a criança manusear 

livros de leitura, textos 

extraverbais, revista, rótulos 

e textos diversificados; 

Ilustrar textos, fazer tentativa 

de escrita, analisar figuras; 

Ler e sinalizar para os 

colegas o que entendeu da 

leitura;  Realizar atividades 

de produção de livros pela 

criança, com recortes de 

figuras, desenhos e 

montagem; 

Valorizar sempre a 

importância de colocar o 

nome do aluno como autor 

do livro; 

Cantinho da leitura com 

material de leitura variado e 

a troca mensal do mesmo; 

Passeio pela cidade, 

observando a presença da 

escrita; 

Levar o aluno a 

organizar seu 

pensamento e 

perceber as partes de 

um texto. 

 

 

 

 

 

 Ler suas produções 

 

 

 

 

 

 

Relatar os locais em 

que existe escrita. 

 

Pedir ajuda na leitura 

a fim de realizar uma 

ação. 
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Enviar e receber bilhetes, 

descobrir pistas escritas para 

encontrar um objeto. 

Instrutor de LIBRAS 

acréscimo a vocabulário 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

Linguagem escrita 

Respeito a convenção da 

escrita no caderno 

obedecendo aos seguintes 

critérios 

Parágrafo 

Letra maiúscula/ minúscula; 

Direção da escrita 

(esquerda/ direta); 

Traçado correto 

Estudo das letras do 

alfabeto: maiúscula e 

minúscula, consoantes e 

vogais; 

Pesquisa da escrita de 

sílabas iniciais e finais; 

Estudo de palavras para 

ampliação do vocabulário 

escrito; 

Desenhos 

 

Nomear objetos da sala, do 

pátio e do vocabulário 

trabalhado, com destaque da 

primeira e ou da última 

letras, relacionando com seu 

nome e outros nomes 

conhecidos; 

Alfabeto móvel classificando 

por vogais e consoantes, 

quantidades de linha na 

letra, nome, formas e 

quantidades; 

Pesquisa de letras, sílabas, 

palavras em jornais, revistas, 

recortando, colando no 

caderno e em cartazes; 

Bingo de palavras; 

Desenho, destaque, pintura 

de letras e palavras; 

Jogos diversos fixando o 

vocabulário trabalhado; 

Todas as atividades serão 

desenvolvidas a partir de um 

texto e dentro de um 

contexto; 

Desenhos de seu 

Identificar as letras do 

alfabeto identificando-

as em seu nome, dos 

colegas e dos 

objetos. 

Levar a criança e 

perceber a 

quantidade de letras 

e sílabas em palavras 

diferentes. 

Levar a criança a 

atender o conceito da 

palavras e identifica-

las em qualquer 

material escrito. 

Expor seu 

pensamento com  

desenhos, símbolos e 

fazendo o uso de 

letras e palavras. 
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pensamento, fato vividos e 

de histórias; 

Pesquisas de nomes 

próprios que são iniciados 

por letra maiúscula; 

Organizar palavras em 

ordem alfabética; 

Uso do artigo definido da 

linguagem: o, os, a, as. 

 

 

 Formação de frases 

 

 

 

 

 

Produção de texto 

Estruturar texto após um 

passeio e após exploração 

de algum conceito ou 

situação. 

 

Reestruturação de palavras 

frases e textos. 

 

 

 

 

 

Frisar sempre o artigo antes 

do substantivo, 

estabelecendo relação entre 

os pares 

 

Formação de frases com 

objetos, figuras e 

observação; 

Estimular a criança através 

de perguntas elaborar frases 

utilizando substantivo, verbo 

e adjetivo. 

 

Registro diário de 

acontecimento vivido, 

registro de passeios, 

histórias, cartazes em 

sequência, vídeo, figuras, 

etc. 

 

Leitura comparação, 

discussão, organização de 

palavras, frases e textos na 

Língua Portuguesa. 

Utilizar o artigo de 

acordo com o 

substantivo que 

emprega. 

Organizar os 

conceitos 

internalizados em 

frases. 

Expressar-se através 

de escrita ou LIBRAS  

seu pensamento em 

frases e textos. 

Levar a criança a 

refletir sobre a forma 

como escreve 

melhorando a 

qualidade de suas 

produções. 

Trabalhar palavras 

em outros contextos 

para que as crianças 

as reconheçam, 

identifiquem e 

entendam os novos 

significados. 
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MATEMÁTICA 

 

 

Objetivos 

 

Aprofundar a ampliar as experiências adquiridas no seu cotidiano, garantindo, 

ainda, oportunidade para que sejam capazes de: 

 Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as 

contagens gestuais e as noções espaciais como ferramentas necessárias no seu 

cotidiano; 

 Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e 

resultados encontrados em situações-problemas relativos a quantidade, espaço 

físico e medida, utilizando a linguagem gestual e a matemática; 

 Ter confiança em suas próprias estratégias e na capacidade para lidar 

com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios; 

 Ter curiosidade e interesse para resolver situações matemáticas; 

 Registrar as informações aprendidas por meio de material concreto, 

desenhos, colagem, mural, escrita das conclusões 

 Destacar que os “erros” também fazem parte do processo de 

construção de conhecimento. 
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Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

- Números do Sistema de 

numeração 

 

- Contagem numérica 

 

- Classificação/Seriação 

 

- Quantidades 

 

- Critérios próprios 

 

- Critérios determinados 

 

- Brincadeiras diversas nas 

quais o aluno deverá usar a 

contagem enquanto espera 

o outro se posicionar como 

pega-pega, esconde-

esconde e outras; 

 

- Cantigas de roda e música 

popular como: A galinha do 

vizinho; Um, dois, feijão com 

arroz; número de vezes que 

pula corda etc.; 

 

- Agrupamento de objetos 

com critério próprio e 

determinado de forma, cor, 

tamanho, quantidade e 

espessura. 

 

- Formação de grupos com 

objetos, observando onde 

tem mais ou menos, igual e 

diferente; 

 

- Manuseio de tampinhas, 

palitos, fichas, figuras, etc. 

Juntando, separando e 

relatando como ficou e 

como realizou; 

 

- Utilizar-se à contagem 

gestual nas brincadeiras e em 

situações nas quais a criança 

reconheça sua necessidade; 

 

- Organizar de modo a 

facilitar a contagem; 

 

- Utilizar a linhagem gestual e 

da LIBRAS na comunicação 

de quantidade, a notação 

numérica e ou registros não 

convencionais. 
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- Reagrupar quantidade, 

efetuando trocas de acordo 

com uma regra (10 

elementos), formandos 

dezenas e centenas; 

 

- Brincadeira de agrupar, 

segundo o comando de 

outro; 

 

- Atividades onde o aluno 

faça contagem, relate de 

sua forma a qualidade; 

mais, menos, igual, diferente 

e registre. 

 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

- Posição de um objeto 

ou um número em uma 

série. 

 

- Número nos diferentes 

contextos: 

- casa 

- calçados; 

- roupa; 

- telefone; 

- rua; 

- carros; 

 

- Apresentação de uma 

série de objetos, 

observando a posição, a 

seqüência e após a 

mudança relatar o que 

aconteceu. 

 

- Reconhecer a existência 

de símbolos e nomes para 

representar quantidades; 

 

- Pesquisas em casa, na rua 

 

- Reconhecer a posição de 

um objetos ou número numa 

série, explicando a noção de 

antecessor e sucessor. 

 

- Reconhecer a numeração 

como forma de organização 

na vida.; 

 

- Comparar as escritas 

numéricas, utilizando-se de 

seus próprios procedimentos, 



92 

 

 

- Comparação de escrita 

numérica: 

 

- Estratégia e 

procedimentos próprios. 

 

 

 

 

 

 

 

onde exista contagem 

numérica, observando a 

organização; 

 

- Pesquisa em sala de aula, 

número de sapato, 

montando gráfico e 

registrando alguns números; 

 

- Resolução de problemas 

orais onde possam utilizar 

seus próprios 

procedimentos como se 

apoiar nos dedos para 

contar, marcar com riscos, 

palitos, tampinhas, etc. 

Fazendo correspondência 

um a um e comparando 

quantidade com seu 

colegas, descobrindo o 

melhor procedimento 

utilizado; 

 

- Organização de filas 

comparando primeiro, 

segundo, etc. associando-a. 

 

reconhecendo algumas 

regularidades entre os 

grupos; 

 

- Observar o espaço ocupado 

por si próprio. 

 

 

 

 

 

 

Grandeza e medidas: 

- Comparações e nações 

de medida. 

 

 

Uma forma de organização. 

- Medir a comparar através 

de gráfico, a altura dos 

alunos, observando mais 

 

- Observar o espaço ocupado 

por si próprio; 

 

- Usar seu corpo para medir 
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- Comprimento; 

 

- Estratégias próprias; 

 

- Medidas convencionais 

e arbitrárias. 

 

- Peso (massa); 

 

- Capacidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

-Noção: ontem, hoje, 

amanhã, tarde, e noite. 

- Duração: dias, mês, 

semana, ano 

 

 

 

 

 

 

alto, baixo, do mesmo 

tamanho; 

 

- Utilização de estratégia 

própria para medir objetos; 

 

- Comparação de objetos 

utilizando os meios para 

medir como: palmas, 

passos, palitos, etc. 

 

- Utilização de balança 

observando o mais pesado 

e mais leve; 

 

- Observação dos objetos 

convencionais de medida; 

 

- Observar os ingredientes 

na culinária, medidos por 

quilo, xícara, colher, litro, 

etc. 

 

- Relato diariamente do que 

fez ontem, hoje, agora e o 

que fará amanhã, atividades 

que fez de manhã, de tarde 

e noite; 

- Registro do dia da semana 

e do mês no calendário 

individual e coletivo; 

- Relato dos meses do ano, 

determinado espaço; 

 

- Perceber que existem várias 

maneiras para se medir, 

podendo ser utilizado meios 

convencionais e não 

convencionais; 

 

- Identificar elementos mais  

ou menos pesados através de 

medida arbitrárias; 

 

- Conhecer instrumentos de 

medida de massa e de 

capacidade e manuseá-la em 

situações de culinária; 

 

- Perceber que vários 

produtos são vendidos por 

peso e por litro; 

 

- Relatar atividades que fez 

ontem, hoje, agora, o que fez 

de manhã, tarde e noite. 

 

-  Registrar um a um os dias 

do mês. 

 

- Observar o espaço ocupado 

por 

si próprio comparando o dos 

outros; 
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Geometria 

- Espaço e forma 

 

- O próprio corpo 

 

- Linha reta. 

 

-Sólidos geométricos: 

triângulo, círculo, 

retângulo. 

 

 

 

 

 

dos dias da semana, do mês 

e do ano corrente. 

 

- Mapeamento do corpo em 

diversas posições, 

observando o espaço 

ocupado; 

- Utilização dos blocos 

lógicos para manipulação 

livre formando figuras e 

relatando as construções 

feitas. 

- Jogos de identificações: 

descrevendo as peças de 

acordo com os seus 

atributos. 

 

- Observação das formas: 

pirâmide, cubo, e esfera ao 

seu redor; 

- Comparação da forma de 

alguns objetos com os 

sólidos geométricos. 

- Reconhecimento das 

figuras geométricas planas  

e relacionar com uma das 

faces dos sólidos 

geométricos. 

- Observação e coleta de 

materiais, planificação e 

preenchimento com o 

desenho e pintura; 

 

- Perceber as variedades de 

forma 

encontradas ao seu redor; 

 

- Perceber, identificar, 

classificar e reproduzir 

objetos e figuras de acordo 

com as características de sua 

forma. 
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- Sólidos geométricos, 

alinhavo e perfuração. 

 

Formação numérica 

- Antecessor e sucessor; 

-Ordem crescente e 

descrente; 

-Relação entre 

quantidade; 

- Contagem de dois em 

dois, três em três, quatro 

em quatro, etc. 

- Dobro; 

- Metade; 

- Triplo 

- Registro de quantidades 

- Sistema de numeração 

decimal; 

- Valor posicional. 

- Estimativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quatro operações 

- Conversação e sondagem 

para saber o conhecimento 

que a criança tem sobre 

número; 

- Jogos; 

- Dinâmica 

-Situações-problemas 

variados; 

- Registro de quantidades; 

- Agrupamentos de objetos 

variados; 

- Pesquisa de objetos em 

seu meio que são 

enumerados: telefones, 

casas, ruas, placas, roupa, 

sapatos, etc. 

- Utilização do material 

dourado e papel 

quadriculado, cartaz de 

pregas para a realização de 

leitura, escrita, composição 

e decomposição dos 

numerais. 

- Representação das dez 

unidades e troca dezena 

- Trabalhar 

concomitantemente com o 

material dourado para 

facilitar a compreensão do 

- Para que a criança possa 

resolver situações-problemas 

que envolvam contagem e 

formação numérica, 

selecionando seus próprios 

procedimentos de cálculos 

utilizando conhecimentos 

matemáticos; 

- Perceber que cada 

posição de um numeral 

possui um determinado valor; 

- Identificar o valor de 

cada numeral em sua 

respectiva posição; 

- Ler e escrever 

números utilizando 

conhecimentos sobre a 

escrita posicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver ideias de 

adição, subtração, 
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fundamentais simples: 

adição, subtração 

multiplicação e divisão. 

- Calculo mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valor posicional do número; 

 

- Coletar dados para a 

construção de diversos 

problemas pesquisando em 

seu meio as informações 

necessárias; 

- Análise de diferentes 

problemas; 

 

- Resolução de situações-

problemas; 

- Estimular a criança a 

observar, escrever, 

comparar como os dos 

colegas o raciocínio lógico-

matemático efetuado; 

- Utilização do material 

dourado em dupla para 

facilitar a comparação (e 

validação) dos resultados 

obtidos com os 

companheiros e com os das 

outras duplas; 

 

 

 

multiplicação e divisão; 

 

- Adquirir informações sobre 

os diversos tipos de conceitos 

e métodos utilizados para a 

resolução de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construção de situações-

problemas; 

- Resolução de operações 

utilizando jogos didáticos e 

 

- Resolver situações-

problema e construir a partir 

delas o significado das 

operações fundamentais, 
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Sistema de medidas 

- Medidas de valor 

(moeda brasileira).  

 

 

 

diversas atividades; 

- Utilização da calculadora 

para produzir e comparar 

escritas numéricas; 

 

 

 

- Confecção de dinheiro 

fantasia; 

- Jogo nunca dez com 

dinheiro; 

- Montagem de mercadinho 

em sala de aula com 

diversas embalagens para 

resolução de situações-

problemas, observação e 

manipulação de dinheiro; 

- Resolução de situações-

problemas envolvendo 

dinheiro; 

- Comparar os preços dos 

produtos, (pesquisas de 

preços em diferentes 

mercados);  

- Observar a diferenças de 

preços de variadas marcas. 

 

buscando reconhecer que 

uma mesma operação está 

relacionada a problemas 

diferentes e um mesmo 

problema pode ser resolvido 

pelo uso de diferentes 

operações. 

 

- Reconhecer o sistema 

monetário brasileiro, 

identificando cédulas moedas 

que circulam no país. 

- Desenvolver habilidades em 

utilizar o nosso dinheiro para 

a realização de diversas 

tarefas como compra, venda 

e troca. 

 

 

 

 Medida de tempo 

- Medida de massa 

- Medida de capacidade 

- Medida de comprimento 

 

- Construção de calendário 

(dia, semana, mês e ano) 

- Uso de diversos tipos de 

relógios; 

- Identificação e leitura dos 

-Adquirir habilidades 

específicas para medir, 

comparar, calcular, utilizar e 

interpretar medidas 

corretamente e a simbologia 
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- Espaço e forma; 

- Geometria 

- Tipos de linhas 

- Classificação das 

figuras em sólidas e 

planas, quadriláteros, 

triângulos, círculos e 

circunferência. 

diferentes tipos de medida; 

- Utilização de recursos 

próprios para realizar algum 

tipo de medição; 

- Uso de fita métrica, régua 

para realização de 

atividades; 

- Fazer comparações com 

uso de balança; 

 

- Classificação de materiais 

recicláveis com critérios 

dados ou próprios; 

- Observação dos elementos 

naturais; 

- Montagem de figuras a 

partir de molde; 

- Contagem de número de 

peça usada num 

empilhamento; 

- Desenhar figuras na malha 

quadriculada; 

- Elaboração de mosaicos; 

- Confecção de dobraduras 

matemática encontrada em 

várias situações diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

- Perceber as formas dos 

objetos presentes no espaço 

em que vivemos; 

- Construir um vocabulário 

próprio de geometria; 

- Desenvolver a percepção 

visual e a coordenação 

motora; 

- Reconhecer linhas abertas e 

fechadas. 

 

 



99 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

Esquema corporal 

- Elaboração do esquema 

corporal, corpo e movimento 

- Reconhecimento das 

diferentes partes do corpo; 

cabeça, nariz, olhos, orelhas 

- Membros superiores: 

ombro, braços, cotovelos, 

pulsos e mãos 

- Membros inferiores: pés, 

joelhos, pernas, tornozelos 

- Tronco: barriga, costas, 

peitos e umbigo 

- Órgão sexuais (higiene) 

 

 

 

 

 

 

Órgãos do sentido 

- Visão 

- Tato 

- Paladar 

- Olfato 

- Audição 

 

- Conversão, exercícios de 

rolamento, mapeamento do 

corpo, passar em cima, 

embaixo e dos lados de 

objetos; 

- Leitura de expressões 

faciais; 

- Percepção de detalhes em 

figuras grandes; 

- Dinâmicas variadas; 

- Músicas diversas; 

- Mapeamento do corpo em 

diversas posições; 

- Execução de atividades 

como lançar, pegar, olhar, 

pular, alternando o lado 

direito e  esquerdo; 

- Recorte de figuras 

humanas, todos e/ou partes; 

- Confecção e montagem de 

quebra-cabeça.  

 

- Executar tarefas de olhos 

vendados, mãos e pés 

amarrados, sentir sabor e 

cheiro, tato e som. 

- Coletar figuras 

representando doces, 

salgados, de cheiro bom e 

ruim etc. 

 

- Perceber a função dos 

órgãos do sentido. 

- Reconhecer a importância 

dos sentidos na percepção 

das coisas no ambiente. 

 

 

 

Alimentação 

- Cuidados 

- Importância 

 

 

- Preparo de alimento, 

fazendo uso de higiene das 

mãos e dos alimentos; 

- Observação e identificação 

 

- Reconhecer que precisamos 

ter cuidados com a 

alimentação para nos livrar 

de doenças; 
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Hábitos higiênicos: 

- Pessoal 

- Cuidados com o corpo 

- Banhos diários, higiene 

das mãos, dos dentes 

 

 

Vestuário: Calçados e 

roupas 

 

 

 

dos ingredientes através 

dos órgãos do sentido; 

 

 

 

- Desenvolvimento de faz-

de-conta: tomar banho, 

lavar as mãos, trocar de 

roupa, calçar sapatos, etc. 

(banho lúdico); 

- Banho real observando 

todas as partes do corpo e a 

sua higiene; 

- Escovação diária dos 

dentes; 

- Lavar as mãos após o uso 

do banheiro; 

- Observação de gravuras. 

 

- Valorizar a alimentação 

como fonte de saúde; 

- Perceber as cores dos 

alimentos relacionados com 

seu valor nutritivo; 

 

- Reconhecer a importância 

da higiene para a saúde; 

- Levar a criança a agir 

cuidadosamente preservando 

sua saúde. 

- Envolver-se coletivamente 

na conservação do meio em 

que vive; 

- Fazer uso de higiene em 

casa, na rua e cidade. 

 

Tipos de animais: 

- Semelhanças e diferenças: 

tamanho, pêlo, pena e 

escama 

- Sons emitidos pelos 

animais 

- Perigo causado pelos 

animais 

 

 

 

 

Animais do meio ambiente 

- Observação de animais; 

- Observação de gravuras; 

- Desenhos, recorte e 

colagem; 

- Pesquisas; 

- Dinâmicas; 

- Imitação de vozes de 

animais, jeito de locomoção 

e características que os 

identificam; 

- Relato do tipo de animais 

que tem em casa e suas 

características; 

- Levar a criança a conhecer 

os tipos de animais que 

existem no meio ambiente e 

suas características; 
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- Animais útil e nocivo. 

 

- Domésticos e silvestres 

 

- Ovíparos e mamíferos. 

 

- Insetos e répteis 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação de vídeos da 

TV Escola e outros. 

 

- Observação de vídeos; 

- Listagem e animais 

perigosos, que vivem em 

casa que botam ovos, que 

voam e rastejam; 

- Recorte de figuras de 

animais e classificação em 

nocivos e úteis, domésticos 

e silvestres, ovíparos e 

mamíferos, insetos e 

répteis. 

 

 

 

 

 

- Observar as diferença que 

existem entre os animais e 

reconhece-los como seres 

vivos; 

 

 

 

As necessidades humanas; 

- Meios de transportes; 

- Meios de comunicação; 

- Vestuário; 

- Abrigo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pesquisar sobre o meio de 

transporte e de 

comunicação mais usado no 

município; 

- Visitas ao correio 

entrevistando um 

funcionário; 

- Entrevista em casa sobre o 

tipo de alimentação e 

vestuário mais consumido; 

- Coleta de figuras de vários 

tipos de roupas; 

- Observação dos tipos de 

casas encontrados em sua 

rua; 

- Desenho da sua casa e do 

tipo de material usado; 

- Relatar os meios de 

transportes e meio de 

comunicação utilizados pela 

sua família o tipo de 

alimentação mais consumida, 

o tipo de vestuário usado e 

características de suas casa. 
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CIÊNCIAS 

 

 

Objetivos 

 

Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida 

valorizando    sua importância para a preservação das espécies e para a qualidade 

da vida humana; 

Associar a vivência ao conceitual e a vida cotidiana do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

- As estações do ano 

 

- Dia e noite 

 

Mudanças do tempo 

- Sol, chuva, vento, nublado, 

calor, frio. 

- Dramatizações; 

- Vídeos e slides; 

- Conversas dirigidas. 

 

- Observação da natureza; 

- Desenhos; 

- Confecção de murais; 

- Situação desafiadora 

(atitudes a ser tomada em 

dia de sol, chuva, vento e 

frio); 

- Confecção de cartazes. 

 

 

- Observar e nomear as 

variadas estações do ano; 

- Observar a transformação 

da paisagem na entrada da 

estação; 

- Reconhecer os fenômenos 

naturais. 
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Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

Esquema corporal 

- Elaboração do esquema 

corporal, corpo e movimento 

- Reconhecimento das 

diferentes partes do corpo; 

cabeça, nariz, olhos, orelhas 

- Membros superiores: ombro, 

braços, cotovelos, pulsos e 

mãos 

- Membros inferiores: pés, 

joelhos, pernas, tornozelos 

- Tronco: barriga, costas, peitos 

e umbigo 

- Órgãos sexuais (higiene) 

 

 

 

 

 

 

Órgãos do sentido 

- Visão 

- Tato 

- Paladar 

- Olfato 

- Audição 

 

 

 

 

- Conversão, exercícios de 

rolamento, mapeamento do 

corpo, passar em cima, 

embaixo e dos lados de objetos; 

- Leitura de expressões faciais; 

- Percepção de detalhes em 

figuras grandes; 

- Dinâmicas variadas; 

- Músicas diversas; 

- Mapeamento do corpo em 

diversas posições; 

- Execução de atividades como 

lançar, pegar, olhar, pular, 

alternando o lado direito e 

esquerdo; 

- Recorte de figuras humanas, 

todos e/ou partes; 

- Confecção e montagem de 

quebra-cabeça.  

 

- Executar tarefas de olhos 

vendados, mãos e pés 

amarrados, sentir sabor e 

cheiro, tato e som. 

- Coletar figuras representando 

doces, salgados, de cheiro bom 

e ruim etc. 

 

- Perceber a função dos órgãos 

do sentido. 

- Reconhecer a importância dos 

sentidos na percepção das coisas 

no ambiente. 

Alimentação 

- Cuidados 

- Importância 

 

 

 

 

 

 

Hábitos higiênicos: 

- Pessoal 

- Cuidados com o corpo 

- Banhos diários, higiene das 

mãos, dos dentes 

 

 

Vestuário: Calçados e roupas 

- Preparo de alimento, fazendo 

uso de higiene das mãos e dos 

alimentos; 

- Observação e identificação 

dos ingredientes através dos 

órgãos do sentido; 

 

 

 

- Desenvolvimento de faz-de-

conta: tomar banho, lavar as 

mãos, trocar de roupa, calçar 

sapatos, etc. (banho lúdico); 

- Banho real observando todas 

as partes do corpo e a sua 

higiene; 

- Escovação diária dos dentes; 

- Reconhecer que precisamos ter 

cuidados com a alimentação para 

nos livrar de doenças; 

- Valorizar a alimentação como 

fonte de saúde; 

- Perceber as cores dos alimentos 

relacionados com seu valor 

nutritivo; 

 

- Reconhecer a importância da 

higiene para a saúde; 

- Levar a criança a agir 

cuidadosamente preservando sua 

saúde. 

- Envolver-se coletivamente na 

conservação do meio em que 

vive; 
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- Lavar as mãos após o uso do 

banheiro; 

- Observação de gravuras. 

 

- Fazer uso de higiene em casa, 

na rua e cidade. 

 

Tipos de animais: 

- Semelhanças e diferenças: 

tamanho, pêlo, pena e escama 

- Sons emitidos pelos animais 

- Perigo causado pelos animais 

 

 

 

 

Animais do meio ambiente 

- Animais úteis e nocivos. 

 

- Domésticos e silvestres 

 

- Ovíparos e mamíferos. 

 

- Insetos e répteis 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação de animais; 

- Observação de gravuras; 

- Desenhos, recorte e colagem; 

- Pesquisas; 

- Dinâmicas; 

- Imitação de vozes de animais, 

jeito de locomoção e 

características que os 

identificam; 

- Relato do tipo de animais que 

tem em casa e suas 

características; 

- Observação de vídeos da TV 

Escola e outros. 

 

- Observação de vídeos; 

- Listagem e animais perigosos, 

que vivem em casa que botam 

ovos, que voam e rastejam; 

- Recorte de figuras de animais 

e classificação em nocivos e 

úteis, domésticos e silvestres, 

ovíparos e mamíferos, insetos e 

répteis. 

- Levar a criança a conhecer os 

tipos de animais que existem no 

meio ambiente e suas 

características; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observar as diferença que 

existem entre os animais e 

reconhecê-los como seres vivos; 

 

 

 

As necessidades humanas; 

- Meios de transportes; 

- Meios de comunicação; 

- Vestuário; 

- Abrigo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pesquisar sobre o meio de 

transporte e de comunicação 

mais usado no município; 

- Visitas ao correio 

entrevistando um funcionário; 

- Entrevista em casa sobre o 

tipo de alimentação e vestuário 

mais consumido; 

- Coleta de figuras de vários 

tipos de roupas; 

- Observação dos tipos de casas 

encontrados em sua rua; 

- Desenho da sua casa e do tipo 

de material usado; 

- Dramatizações; 

- Vídeos e slides; 

- Conversas dirigidas. 

 

- Relatar os meios de transportes 

e meio de comunicação 

utilizados pela sua família o tipo 

de alimentação mais consumida, 

o tipo de vestuário usado e 

características de suas casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observar e nomear as variadas 
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- As estações do ano 

 

- Dia e noite 

 

Mudanças do tempo 

- Sol, chuva, vento, nublado, 

calor, frio. 

- Observação da natureza; 

- Desenhos; 

- Confecção de murais; 

- Situação desafiadora (atitudes 

a serem tomadas em dia de sol, 

chuva, vento e frio); 

- Confecção de cartazes. 

 

estações do ano; 

- Observar a transformação da 

paisagem na entrada da estação; 

- Reconhecer os fenômenos 

naturais. 

 

 
 

 

9.4 HISTÓRIA 
 

 

Objetivos 

 

Que o aluno seja capaz de interessar-se em: 

 Relatar a sua história e demonstrar curiosidade em conhecer a história do 

grupo que convive; 

 Formular perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo;  

 Manifestar opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando informações e 

confrontando idéias. 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

História do aluno 

- Quem sou eu 

- O porquê do nome 

 

 

Direitos e deveres 

 

 

 

Datas comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família 

- Como vive a família: seus 

 

- Conversação sobre cada um 

relatando seu nome, idade, 

nome do pai e da mãe, coisa 

que gosta e não gosta, 

endereço, etc.; 

- Diálogo do que se pode fazer 

e não pode, valorizando os 

sentimentos dos colegas; 

- Entrevistas, pesquisas, 

confecção de painéis e cartazes; 

- Participação das atividades de 

comemoração; 

- Músicas, dramatizações, 

caracterização da data; 

- Confecção de objetos, 

vestimentas, máscaras e outros, 

que representem a data em 

questão; 

 

- Conversação sobre a 

formação da família: filhos, 

 

- Reconhecer os dados pessoais: 

nome, idade, endereço e filiação; 

 

 

 

- Levar a criança a reconhecer 

seus direitos e a importância de 

respeitar o outro; 

 

- Perceber a valorização das 

tradições em nossa cultura; 

- Sentir-se integrante e 

participante da história de seu 

município; 

 

 

 

 

- Reconhecer e valorizar a 

família, o amor entre pais e 

filhos; 



106 

 

nomes e suas atividades; 

- Direitos e deveres. 

pais, avós, tios e tia, etc.; 

- Observação de vídeos, fatos 

vividos e fotos; 

- Repasse de história falada 

e/ou em LIBRAS 

- Identificar os parentes. 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

Objetivos 

 

Que o aluno seja capaz de interessar-se em: 

 Relatar a sua história e demonstrar curiosidade em conhecer a história 

do grupo que convive; 

 Formular perguntas, imaginando soluções para compreende-lo;  

 Manifestar opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando 

informações e confrontando ideias. 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar 

 

História do aluno 

- Quem sou eu 

- O porquê do nome 

 

 

Direitos e deveres 

 

 

 

Datas comemorativas 

 

 

 

 

- Conversação sobre cada um 

relatando seu nome, idade, 

nome do pai e da mãe, coisa 

que gosta e não gosta, 

endereço, etc; 

- Diálogo do que se pode 

fazer e não pode, valorizando 

os sentimentos dos colegas; 

- Entrevistas, pesquisas, 

confecção de painéis e 

cartazes; 

- Participação das atividades 

de comemoração; 

 

- Reconhecer os 

dados pessoais: 

nome, idade, 

endereço e filiação; 

 

 

 

- Levar a criança a 

reconhecer seus 

direitos e a 

importância de 

respeitar o outro; 
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Família 

- Como vive a família: 

seus nomes e suas 

atividades; 

- Direitos e deveres. 

- Músicas, dramatizações, 

caracterização da data; 

- Confecção de objetos, 

vestimentas, máscaras e 

outros, que representem a 

data em questão; 

 

- Conversação sobre a 

formação da família: filhos, 

pais, avós, tios e tia, etc.; 

- Observação de vídeos, fatos 

vividos e fotos; 

- Escuta de histórias; 

- Repasse de história falada 

e/ou em LIBRAS 

- Perceber a 

valorização das 

tradições em nossa 

cultura; 

- Sentir-se 

integrante e 

participante da 

história de seu 

município; 

 

 

 

 

- Reconhecer  e 

valorizar a família, 

o amor entre pais e 

filhos; 

- Identificar os 

parentes. 
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GEOGRAFIA 

 

 

Objetivos 

 

Que o aluno seja capaz de: 

 Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural; 

 Formular perguntas, imaginando soluções para compreende-lo;  

 Manifestar opiniões próprias sobre os acontecimentos; 

 Buscar informações confrontando ideias. 

 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

Moradia 

- Os tipos de moradia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fases da vida 

 

- Observação de vídeos, 

slides e fotos; 

- Desenhos de sua própria 

casa; 

- Escuta de história; 

- Recorte e colagem; 

- Passeio para observações; 

- Observação de cenas 

variadas em fotos, roupa, etc.; 

- Conversação e cartazes; 

 

 

- Recorte de figuras, 

representando as fases da 

vida. 

- Dramatização da música 

“Quando eu era neném”. 

 

- Reconhecer a sua casa e 

relacionar com os vários 

tipos de moradia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perceber as diferentes 

fases da vida. 
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Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

 

Objetivos 

 

Que o aluno surdo seja capaz de: 

 Reconhecer seu próprio sinal; 

 Reconhecer o sinal do Instrutor de LIBRAS; 

 Reconhecer o sinal do professor de sala; 

 Reconhecer os sinais dos colegas; 

 Reconhecer e identificar as pessoas da sua família em sinais; 

 Através da percepção olfativa reconhecer em sinais os odores: 

perfumes, flores, alimentos; 

 Através da percepção gustativa reconhecer em sinais os sabores dos 

alimentos (doce, salgado, azedo); 

 Através da percepção visual reconhecer em sinais: cores, formas, 

volume (cheio e vazio), luminoso (claro e escuro), quantidades (elementos: muito e 

pouco), distância (perto e longe), altura (alto e baixo), posição (dento, fora, em cima 

e em baixo), 

 Através da percepção tátil reconhecer em sinais: textura (macio, 

áspero, liso e rugoso), consistência (mole e duro), espessura (fino e grosso), 

temperatura (frio, quente e gelado), peso (leve e pesado); 

 Ter noção e reconhecer os sinais de ontem, hoje e amanhã; 

 Ter noção de duração de tempo e reconhecer o sinal de curto, longo, 

rápido e depressa; 

 Ter noção e reconhece o sinal de dia, semana, mês e ano; 

 Ter noção de ordem e reconhecer os sinais de primeiro e ultimo; 

primeiro, segundo e terceiro. 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

- Acontecimentos Mundiais 

Marcantes 

- Utilizar notícias de fatos 

acontecidos no Brasil e no  

- Promover a 

interação do surdo 
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- Aprofundar LIBRAS e CL 

 

- Atividades Culturais e 

datas comemorativas: 

Março: Dias Internacional 

das Mulheres,  internacional 

contra discriminação racial, 

dia internacional de 

Síndrome de Down; 

Abril: Tiradentes, Mundial 

do Combate Câncer, índio, 

Lei da LIBRAS, Pascoa 

(Paixão de Cristo); 

Maio: Mães, abolição da 

escravatura; 

Junho: Dia mundial do meio 

ambiente, namorados e 

Corpus Christi; 

Agosto: Dia dos Pais; 

Setembro: Semana da 

Pátria; Dia e mês do Surdo; 

Outrubro: Dia das Crianças  

Novembro: aniversário do 

município; 

Dezembro: Natal 

mundo noticiados em 

jornais; 

 

- Ler livros historinha e 

contar em  LIBRAS com CL; 

 

- Usar vários brinquedos, 

livros, desenhos e outros 

objetos que se fizerem 

necessários; 

 

- Uso da lousa digital, 

internet, revista e jornais; 

 

- Levantar e apresentar 

história dos fatos através de 

pesquisas e comparar com 

a 

atualidade estimulando a 

reflexão sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

mantendo-o 

atualizado; 

 

- Trabalhar fatos e 

notícias dentro 

do contexto; 

 

- Facilitar a 

comunicação e a  

compreensão da 

realidade; 

 

- Ampliar o 

vocabulário da 

LIBRAS. 

 

- Inserir o surdo nos 

eventos da 

comunidade para 

que o mesmo 

participe ativamente; 

 

- Dinâmicas 

diversas através da 

LIBRAS 

 

- Música em 

LIBRAS; 

 

- Teatro em 

LIBRAS. 
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   ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

*Aprendizagem e aquisição 

dos primeiros sinais em 

LIBRAS; 

 

 

Serão estimulados junto 

aos alunos os primeiros 

sinais idiomáticos no uso da 

Língua LIBRAS. 

 

Inicialmente os recursos 

materiais da escola (porta, 

carteira, mesa, tomada, 

banheiros, dentre outros), 

serão apresentados em 

sinais para as crianças, a 

fim de que elas conheçam e 

explorem o espaço escolar. 

A apresentação destes 

sinais darão através da 

LIBRAS e serão reforçados 

visualmente no nível I, 

através do uso de cartazes 

que contemplem o 

aprendizado bilíngue 

(LIBRAS representação do 

sinal através do desenho, a 

datilologia e a Língua 

Portuguesa); 

 

Posteriormente, será 

 

Ao estimularmos o uso 

da língua, viabilizamos a 

fluência na comunicação 

básica para um possível 

processo de iniciação de 

letramento, 

desenvolvimento 

cognitivo e 

sociolinguístico do 

indivíduo.  
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trabalhado junto aos alunos 

o nome de cada um e a 

identificação de seus 

amigos dentro da 

comunidade escolar. Neste 

contexto, busca-se 

estimulada a criação de 

sinais que representará 

cada um dos alunos dentro 

do grupo, bem como o sinal 

individual de cada um. 

 

Será criado junto às 

crianças um álbum de 

família, idealizando 

caracterizar os membros 

que constituem cada família 

inserida na comunidade 

escolar. O instrutor será o 

mediador do processo 

dando os sinais e 

articulando contextos para 

fixação do aprendizado com 

atividades práticas; 

 

O instrutor de LIBRAS 

utilizará de recursos visuais 

lúdicos como: quebra 

cabeças, dominó, jogo da 

memória. 

Enfatiza-se que 

paralelamente ao uso dos 
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jogos serão introduzidos os 

primeiros sinais que 

representam as imagens, 

utilizando sempre como 

recursos os materiais 

concretos. 

 

Inicialmente, os alunos 

apreenderão palavras que 

representam as imagens, 

para posteriormente 

agregar as palavras em 

simples frases até chegar a 

uma construção mais 

concreta. 

 

Nesta fase, serão utilizadas 

diversas atividades 

impressas, recortes de 

revistas, papel grafite, 

dentre outros. 

 

 

*Percepção visual; 

 

  

Será trabalhada junto aos 

alunos noções de formas, 

cores, volume, 

luminosidade, quantidade, 

altura distância, posição. 

O ensino será direcionado 

através de materiais 

concretos como: dominó em 

LIBRAS, jogo da memória 
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(animais vertebrados), 

memória de animais em 

LIBRAS, livro didático em 

tecido (Aprendendo formas, 

3 volumes), numerais e 

quantidades LIBRAS, 

quebra-cabeça (Grandes 

Aventuras na Cidade), 

máscaras em EVA 

(Animais). 

 

 

*Percepção olfativa; 

 

 

Será trabalhado junto aos 

alunos percepções 

olfativas, utilizando como 

recursos materiais 

concretos: perfumes, 

odores entre outros. 

 

 

 

 

*Percepção gustativa; 

 

 

Serão apresentados 

diferentes tipos de frutas 

(artificiais), buscando 

demonstrar a diversidade 

existente. Com os trabalhos 

os alunos poderão 

manusear as frutas 

(artificiais), explorando 

formas, cores, texturas, 

dentre outros. 

Paralelamente, faremos a 

manipulação de algumas 
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frutas, que posteriormente 

servirão para degustarmos 

uma deliciosa salada de 

frutas, preparada pelos 

alunos e o professor. 

Ao saborearmos as frutas 

exploraremos os diferentes 

sabores. Trabalho com 

jogos: Dominó de frutas em 

LIBRAS. 

 

 

*Percepção tátil; 

 

 

Será trabalhado com os 

alunos percepções tátil: 

consistência, espessura, 

temperatura, peso. A 

metodologia utilizada 

acontecerá através do uso 

de materiais concretos, e 

materiais reciclados com 

diversas texturas. 

 

 

 

*Atividades Culturais e 

datas comemorativas: 

 

 

Nestas atividades serão 

trabalhadas atividades 

Lúdicas, extraclasse, 

buscando resgatar a 

historicidade e a 

importância da data dentro 

da atualidade contextual do 

aluno. 

Serão utilizados como 
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materiais didáticos o uso de 

DVDs, livros infantis, 

reportagens, dentre outros. 

 

Nota: serão trabalhados paralelamente aos conteúdos, recursos materiais 

que viabilizem o aprendizado e explorem a fixação visual em sala de aula (alfabeto 

manual, números, quantidades). 

 

 

Nível I - Iniciação ao letramento 

  

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar 

  

Aquisição da leitura e 

escrita 

 

Inicialmente, os alunos 

aprenderão palavras que 

representam as 

imagens, para 

posteriormente agregar 

as palavras em simples 

frases até chegar a uma 

construção mais 

concreta. 

 

Nesta fase, serão 

utilizadas diversas 

atividades impressas, 

recortes de revistas, 

papel grafite, dentre 

outros. 

 

 

Para evolução da 

pessoa atendida 
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*Noções temporais, 

duração; 

 

Será trabalhado junto 

aos alunos 

classificações temporal 

através de cartaz de 

prega e registro no 

caderno, utilizando 

questões que 

contemplam: dias da 

semana, ontem, hoje, já, 

amanhã, dentre outros 

períodos: ano, mês, ano.  

Serão explorados 

calendários, dias 

festivos (aniversários, 

festas, etc.).  
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Nível II - Letramento 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

*Uso prático dos 

contextos aprendidos 

 

- Acontecimentos 

Mundiais Marcantes; 

 

 

 

- Atividades extra-classe 

com atividades práticas e 

exploração de pesquisa 

de campo (passeios, 

visitas, dentre outros); 

 

 

- Atividades Culturais e 

datas comemorativas: 

Março: Dia Internacional 

das Mulheres, 

internacional contra 

discriminação racial, dia 

internacional de 

Síndrome de Down; 

Abril: Tiradentes, Mundial 

do Combate Câncer, 

índio, Lei da LIBRAS, Dia 

Nacional da Educação 

dos Surdos, Páscoa 

Será resgatado junto aos 

alunos o aprendizado 

realizado através dos 

níveis. A recapitulação dará 

subsídio há novas 

construções de frases mais 

elaboradas. As atividades 

serão práticas usando os 

materiais concretos e 

dinâmicas interativas aos 

conteúdos. 

 

- Utilizar notícias de fatos 

acontecidos no Brasil e no  

mundo noticiados em 

jornais; 

 

- Uso da lousa digital, 

internet, 

revista e jornais; 

 

- Levantar e apresentar 

história dos fatos através 

de pesquisas e comparar 

com a atualidade 

estimulando a reflexão 

sobre o assunto. 

 

 

- Promover a interação do 

surdo mantendo-o 

atualizado; 

 

- Trabalhar fatos e 

notícias dentro do 

contexto; 

 

- Facilitar a comunicação 

e a compreensão da 

realidade; 

 

 

- Inserir o surdo nos 

eventos da comunidade 

para que o mesmo 

participe ativamente; 
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(Paixão de Cristo); 

Maio: Mães, abolição da 

escravatura; 

Junho: Dia mundial do 

meio ambiente, 

namorados e Corpus 

Christi; 

Agosto: Dia dos Pais; 

Setembro: Semana da 

Pátria; Dia e mês do 

Surdo; 

Outubro: Dia das 

Crianças  

Novembro: aniversário 

do município; 

Dezembro: Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

Objetivos 

 

Que o aluno seja capaz de: 

 

 Ser capaz de viver e conviver no mundo, observando a vida na Terra e 

perceber a presença de divina na vida;  

 Reconhecer que nos acontecimentos do dia a dia é que a presença 

divina se comunica com os homens; 

 Reconhecer que o verdadeiro crescimento se traduz em gesto, 

atitudes, comportamentos e observação de valores; 

 Identificar a Bíblia como livro que conta sobre o povo de Deus e a 
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vinda de Jesus ao mundo; 

 Ter noção de outras crenças e seitas não cristãs, sabendo respeitar as 

diferenças. 

 

 

Conteúdo Como trabalhar Para que trabalhar  

 

Eu sou assim 

 

 

 

 

 

Meu corpo 

 

 

Minha família 

 

 

 

 

Conversa com Deus 

 

 

 

 

 

Deus: Fonte de vida e 

amor 

 

 

 

 

- Vídeos, músicas, relatos de 

suas ações na família e na 

escola; 

- Histórias; 

 

 

- Observação do próprio 

corpo no espelho; 

 

- Dobraduras; 

- Músicas; 

- Confecção de cartazes; 

- Diálogo. 

 

- Orações dirigidas e 

espontâneas no início das 

aulas e quando sentir 

necessidade; 

- Vídeos; 

- Repasse de história 

bíblicas;  

 

- Canto e reflexão da música 

“Não há Deus maior”; 

- Desenhos; 

 

- Reconhece-se como 

pessoa, filho de Deus e a 

serviço Dele; 

 

 

 

 

- Reconhecer a sabedoria de 

Deus na criação do ser 

humano; 

 

- Identificar a própria família 

com sinal de amor de Deus; 

 

 

 

- Levar a criança a fazer 

oração expondo seus 

pedidos e agradecimentos 

pelas bênçãos recebidas 

diariamente; 

 

 

- Reconhecer como Deus é 

bom para nós e onde 
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Amor fraterno 

- Reconto  de histórias da 

Bíblia. 

 

- Realização de uma ação 

de caridade, ajuda nas 

atividades e troca de 

experiências. 

 

podemos encontrá-lo; 

 

 

- Levar o aluno a perceber o 

verdadeiro sentimento de 

amor e caridade. 

 

 

PROJETO DE OFICINAS ASSISTIDOS PELA APASI 

  

 Para garantir o alcance dos objetivos propostos pelo CAESMI e assegurar o 

acesso tanto ao aluno surdo e dos outros tantos surdos do município ao saber e aos 

bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades 

relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética, 

além de sua socialização por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma, surgiu então à 

necessidade do amparo da APASI (Associação de Pais e Amigos dos Surdos de 

Ibiporã) que desenvolve diferentes ações e amplia a oferta de projetos e 

atendimentos, tornando assim realidade os direitos de cidadania da pessoa com 

surdez garantidos pela Constituição Federal e outras leis vigentes do país. 

 E em parceira com a Assistência Social através de uma subvenção Social 

atende aos alunos com surdez oferecendo a oportunidade de participação nas 

atividades desenvolvidas no intuito de promover a integração deles com a 

sociedade, e a possibilidade de incremento para sua renda familiar, através de 

oficinas de bordados, corte e costura, pintura em tecido, pintura em tela, crochê, 

tricô, manicure e pedicuro, bijuterias, Macramê, Biscuit, moldagem em E.V.A., 

encape em cadernos costurados com arranjos de flores em fitas de Cetim e 

Gorgurão, Patch Apliquée e Quiltyng, confecção de tapetes em tear, e outros, 

confecção de cachecol em tear, e outros, confecção de chaveiros em pedrarias e 

peças de resina, e em diversas formas, com a comercialização dos mesmos, oficinas 
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essas que acontece de acordo com o cronograma de atendimento diário. O grupo de 

teatro “Surdos Mas Não Mudos” criado em 2007 que já apresentaram peças em 

diversos locais e municípios e também com apresentações no FESTIB (Festival de 

Teatro de Ibiporã) que acontece todo ano no mês de outubro no Cine Teatro Padre 

José Zanelli como:  

 

 A Rosa Juvenil Surda  

 A Rapunzel Surda 

 Aladin Surdo  

 Palhaço Camarada  

 

As oficinas do grupo “Surdos, Mas Não Mudos” acontecem uma vez por 

semana, com a professora, um instrutor de LIBRAS surdo e voluntários. 

O grupo “Cantando com as mãos” criado em 2006 apresentam músicas em 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, as oficinas acontecem uma vez por semana, 

com uma professora ouvinte e um Instrutor de LIBRAS Surdo. 

O grupo de coreografia “Arte em Movimento”, que ficou a cargo de um 

instrutor e bailarino com surdez com o apoio de uma professora ouvinte, tem suas 

oficinas realizadas em consonância com o grupo de teatro. 

 

PROJETO LISO - LIBRAS SOCIALIZA 

 

Objetivando a integração das pessoas com surdez do município de Ibiporã o 

CAEMSI oferta no projeto LISO - LIBRAS Socializa. Projeto criado pela Assessoria 

Pedagógica da Área da Surdez pertencente a Secretaria Municipal da Educação no 

ano de 2005 para atender as pessoas com surdez inclusos no ensino regular, na 

sociedade e para pessoas da família da pessoa com surdez, com aulas de LIBRAS - 

Língua Brasileira de Sinais. 

O projeto LISO no município vem permitir que o conhecimento da LIBRAS e 

seu domínio possa ser traduzido em prática que promovam e transformem em 

realidade o direito do surdo a ter acesso a sua língua natural. 
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Dominar uma determinada língua significa poder usufruir socialmente das 

suas vantagens. 

O projeto LISO é desenvolvido no CAESMI para que a comunidade escolar 

surda do município possa ter acesso a LIBRAS. 

As atividades são dinamizadas e monitoradas por uma professora pedagoga 

ouvinte, especializada, com experiência na área da surdez e habilitada em LIBRAS e 

ministrado por um surdo, instrutor de LIBRAS habilitado. 

A utilização pedagógica da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, além de 

afirmar as pessoas surdas como indivíduos e como participantes da comunidade 

humana de permitir partilhar e ampliar o conhecimento socialmente construído 

exercendo a sua cidadania, pode colaborar para que a comunidade escolar e a 

sociedade se modifiquem e se abram para o surdo. 

A partir de alguns aspectos, o processo de aprendizagem de uma língua de 

sinais é semelhante ao processo de aquisição de qualquer língua e quanto mais 

cedo uma criança com surdez entrar nesse processo mais natural ele será. 

É o momento de se tentar resgatar a dignidade e o direito das pessoas 

surdas, no processo de aquisição da LIBRAS, visando a total integração destes na 

sociedade. E não poderíamos perder esta oportunidade de garantir para os surdos o 

que lhe é de direito. O projeto LISO contribuirá grandemente para mudanças nas 

políticas educacionais para surdos do município de Ibiporã. 

O surgimento de novas possibilidades sociais, visando transformar em 

realidade concreta o exercício da cidadania, pelas pessoas surdas. 

Aceitar a Língua de Sinais implica em aceitar a comunidade surda e sua 

cultura que, aos poucos, em nosso município e em nosso país vai se tornando forte 

e respeitável. 

Dessa forma a instituição transforma o processo de aprendizagem de bebês, 

crianças, jovens, e adultos surdos em algo dinâmico, funcional e significativo. 

“Permita-se ouvir as mãos, pois somente assim será possível mostrar aos 

surdos, como eles podem ouvir o silêncio da palavra escrita” 
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PROJETO LIES - LIBRAS NA ESCOLA 

 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Nome: Projeto LIES – LIBRAS na Escola; 

 

1.2 Área temática: Educação em LIBRAS - Língua Brasileira de 

Sinais; 

 

1.3 Carga horária: 01 hora semanal; 

 

1.4 Período: matutino; 

 

1.5 Local: salas de aulas do ensino regular que tenham alunos 

surdos inclusos; 

 

1.6 Público Alvo: professoras regentes com alunos surdos inclusos, 

professora de apoio desses alunos e alunos ouvintes no ensino regular 

que estudam com alunos com surdez; 

 

1.7 Profissionais envolvidos: as atividades e o ensino da LIBRAS 

serão dinamizados por um Instrutor de LIBRAS, que deverá ser surdo, 

monitorado pela coordenadora especializada e que atue no CAESMI. 

 

 

2 -JUSTIFICATIVA 

 

A comunidade surda vem transformando sua identidade de grupo 

historicamente estigmatizado para o grupo valorizado exercendo seus direitos como 
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cidadãos, acessando o saber, participando ativamente da vida política, econômica e 

social do meio em que está inserido. 

 

Para que essa inclusão realmente aconteça faz-se necessário que alunos e 

profissionais da educação em geral aprendem LIBRAS como proposta para facilitar a 

comunicação entre surdos e ouvintes. Essa inclusão já foi assegurada na Lei nº 

10.436 de 24 de abril de 2002, Art. 2º onde diz “deve ser garantido, por parte do 

poder público em geral [...], formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio de comunicação objetiva e de 

utilização corrente das comunidades surdas do Brasil”, e também por meio do 

Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, Cap. IV, Art. 14, Inc. V em que se 

deve “apoiar, na comunidade escolar o uso e difusão de LIBRAS entre professores, 

alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de 

cursos”. 

 

Com o objetivo de se fazer cumprir o disposto em lei o presente projeto vem 

contribuir para que a inclusão possa acontecer verdadeiramente. Ressaltando que o 

mesmo não tem o objetivo de formar pessoas fluentes em LIBRAS ou intérpretes, 

mas diminuir a barreira da comunicação entre os participantes, tendo em vista que 

estas pessoas fazem parte do seu convívio escolar diário e também apurar o desejo 

de igualdade, intrínseco a todo ser humano. 

 

3- OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

 Tornar a escola um espaço democrático que acolha e garanta a 

aceitação e permanência de pessoas com surdez, respeitando às diversidades. 

 

 

3.2 Específicos 
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 Possibilitar o aprendizado da LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais; 

 Possibilitar o aprendizado de vocabulário usual em Libras dentro de um 

contexto; 

 Melhorar a comunicação entre o aluno com surdez junto aos alunos 

ouvintes, bem como melhorar a participação da comunidade escolar em que este 

está inserido, visando a comunicação em LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais; 

 Proporcionar às professoras regentes e/ou professora de apoio um 

momento para que possam compartilhar com o instrutor de LIBRAS suas dúvidas e 

anseios melhorando assim a comunicação e o aprendizado do aluno com surdez. 

 

4- CONTEÚDOS 

 

Os conteúdos propostos para serem trabalhados serão: 

 

 Alfabeto manual (datilologia); 

 Sinais de cumprimentos como: oi; bom dia; boa tarde; boa noite; tudo 

bem; 

 Sinais pessoais como: do Instrutor de LIBRAS, da professora regente, 

da professora de apoio e dos seus colegas de sala...; 

 Sinais das pessoas de sua família como pai, mãe, irmãos, tios, avós;  

 Numerais até 10; 

 Sinais de tempo como: hoje, ontem, amanhã, à tarde, de manhã, 

depois do almoço, depois do jantar; dia/noite, dias da semana, semana, mês, meses 

do ano, ano;  

 Cores primárias e secundárias; 

 Vocabulários diversos aprendidos por meio de pequenos projetos 

desenvolvidos no semestre como: brinquedos, alimentos, corpo humano, vestuário, 

objetos da sala de aula, objetos da cozinha, lugares da escola, lugares públicos, 

animais, meios de transportes, meios de comunicação, datas comemorativas. 

 

5- METODOLOGIA 
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 Os conteúdos serão trabalhados através de situações lúdicas e 

prazerosas (músicas, brincadeiras, jogos, contação de histórias) e outras atividades 

que se fizerem necessários; 

 Confecção de cartazes relacionando imagens, sinais e depois a escrita; 

 Uso de DVDs de histórias contadas em LIBRAS por outras crianças ou 

de DVDs de brincadeiras com regras interpretadas em LIBRAS; 

 Será elaborado trabalho/ jogos que promovam a interação em grupo; 

 Leitura de histórias para os alunos interpretando-a em LIBRAS; 

 Trabalhar com recursos e materiais diversificados por meio de uma 

metodologia vivencial de aprendizagem com LIBRAS (investir em atividades e 

experienciais visuais); 

 Os profissionais da escola serão incentivados para que se interajam 

ativamente conscientizando-se de que o surdo é uma pessoa com NEE e que 

necessita de todo apoio. 

 

6- RECURSOS 

 

6.1 Humanos 

 Instrutor de LIBRAS (surdo) – período matutino. 

 

6.2 Físicos 

 Sala de aula equipada com aparelhos tecnológicos e de multimídia. 

 

6.3 Materiais 

 Computador com impressora; 

 Data-show; 

 Internet; 

 Dicionário trilíngue; 

 Papel sulfite; 

 Papel Kraft; 

 Cartolinas; 

 Jogos de pincel atômico; 
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 Tubos de cola e tesouras; 

 Lápis, borracha; 

 Materiais diversos contendo figuras para recorte; 

 Jogos lúdicos diversos; 

 Atividades fotocopiadas; 

 DVDs com histórias em LIBRAS; 

 Materiais bibliográficos e/ou informativos. 

 

PROJETO TRIAGEM AUDITIVA 

 

    A audição como todos os órgãos do sentido, o ouvido relaciona o sistema 

nervoso central com o mundo exterior, e como tal é responsável pelo equilíbrio (que 

dá orientação da cabeça no espaço, do qual depende em grande parte o equilíbrio 

geral do corpo) e pela audição. 

A grande importância da audição no desenvolvimento intelectual e na 

integração social do indivíduo é que tanto a audição como a linguagem, são funções 

essenciais à comunicação oral entre os homens. É pela audição que se originam os 

processos e mecanismos da formação e desenvolvimento da linguagem. Como esta 

é necessária à integração social e à aprendizagem acadêmica, torna-se evidente 

que o dano causado por um distúrbio auditivo representa muito mais do que uma 

simples redução da capacidade de ouvir. Daí o grande valor que se deve ser dado à 

capacidade auditiva na educação, tendo em vista não só a criança surda, que não 

adquire espontaneamente a linguagem, que necessita de técnicas 

psicopedagógicas, professores, recursos e aparelhos especiais, mas também a 

criança hipoacústica, com perdas moderadas e leves de audição, que lhe podem 

acarretar desajustamentos, distúrbios de linguagem e escrita e mau aproveitamento 

escolar.  

Diante de tal importância, a audição é um sentido que deve ser muito bem 

cuidado. Devemos ficar sempre alertas contra os prejuízos que uma perda auditiva 

poderá acarretar a uma criança, usando todos os recursos possíveis para prevenir, 

diminuir ou solucionar os problemas auditivos.  

Sinais de Surdez Auditiva 
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Certos tipos de sinais de surdez auditiva entre as crianças podem ser 

observados pelos professores ou por pessoas que trabalham com elas:  

 Defeitos de linguagem; 

 Expressão oral pobre; 

 Pedidos para que se repitam palavras e instruções; 

 Uso demasiado de “o que?”, “como?”; 

 Andar arrastando os pés; 

 Ausência de reação a sons pouco intensos, fora de seu campo visual; 

 Dores e supurações nos ouvidos; 

 Cabeça virada para ouvir melhor, em posições pouco comum; 

 Escolaridade deficiente; 

 Ditados com muito erros; 

 Olhar dirigido mais para os lábios do interlocutor do que para os olhos; 

 Irritabilidade; 

 Falta de interesse principalmente por jogos e atividades em grupo; 

 Insegurança em brincadeiras ao ar livre; 

 Dificuldade para leitura e escrita; 

 Nem sempre atende a chamados; 

 É retraída e desconfiada; 

 Fala muito alto ou muito baixo. 

 

Pelo fato das perdas auditivas, muitas vezes, virem a ser detectadas somente 

na escola, é que a Secretaria de Educação repassará  para o Centro de Atendimento 

Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã as informações 

necessárias para que o setor específico de avaliação que a instituição abrange 

promova a Triagem Auditiva com a profissional capacitada, na qual serão realizados 

os teste de acuidade nos alunos dos Centros Municipais da Educação Infantil - CMEI 

e nos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I Anos Iniciais da rede pública 

e particular ofertado ao ensino educacional no município de Ibiporã, como forma de 

precaução.  

O teste a ser realizado na escola denominado LOGOAUDIOMETRIA a 

caracteriza-se pela simplicidade e rapidez em sua aplicação, viabilizando assim o 



130 

 

treinamento de pessoal não especializado na área, por um profissional habilitado a 

ofertar tal capacitação. 

É um teste muito simples que objetiva a discriminação de sons. Trabalhado a 

partir de palavras contendo pares de fonemas e ditas normalmente de uma certa 

distância e com obstáculo para os lábios do aplicador. 

Este teste pode dar uma indicação das crianças com dificuldades de audição. 

o procedimento são os encaminhamentos necessários. E os alunos são 

encaminhados para Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez pelo 

setor avaliativo que é atendido no CAESMI pela Assessoria Especializada na Área 

da Surdez. 

 

6.6. CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

A prática educativa tem como objetivo expressar os interesses dos 

educadores e educandos: o conhecimento necessário para a compreensão histórica 

da sociedade; metodologias que dêem voz a todos os envolvidos nesse processo; 

bem como uma avaliação que encaminhe para a emancipação. 

Baseado nos princípios avaliativos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases, Lei            

nº 9394/96), a avaliação vai além da visão tradicional, pois sendo parte integrante 

deste processo educacional, torna o educando construtor de seu conhecimento. 

A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos de ensino pelo qual o 

professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, 

com as finalidades de acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, 

diagnosticar seus resultados e atribuir-lhes valor.  

Cabe ao professor a “associação entre teorias e práticas” (LDB nº 9394/96 art. 

61), sendo assim, a avaliação fornece ao professor subsídios para uma reflexão 

constante, tanto em sua prática e criação de novos instrumentos como a retomada 

de alguns aspectos relevantes. Nessa perspectiva a avaliação ocorrerá durante todo 

o processo de ensino aprendizagem, proporcionando dados que permitam ao 

estabelecimento de ensino promover a reformulação do currículo com adequação 

dos conteúdos e métodos de ensino. 
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A avaliação na instituição deverá ter dimensão formadora com o 

acompanhamento do processo contínuo de desenvolvimento dos alunos com 

necessidades especiais na área da surdez e da apropriação do conhecimento, 

tornando-se suporte para a ação educativa e subsídio permanente para o professor 

e a instituição, permitindo assim, a organização ou reorganização das ações 

pedagógicas junto ao alunado; a observação, a reflexão e o diálogo, centrados nas 

manifestações de cada aluno, representando o acompanhamento do cotidiano 

escolar e os registros sobre o desenvolvimento do alunado de forma contínua. 

A avaliação do processo ensino e da aprendizagem da instituição não terá 

caráter seletivo, mas será o indicador da necessidade de intervenção pedagógica. 

Desta forma os registros descritivos elaborados durante o processo educativo, 

deverão conter relatórios e pareceres das escolas inclusivas sobre os diferentes 

aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno surdo. 

Os resultados de aproveitamento serão registrados em relatório semestral 

(documento próprio da instituição - relatório semestral individual) o qual será 

comunicado aos pais ou responsáveis através de reuniões. 

A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o desempenho do 

aluno em diferentes situações de aprendizagem, utilizando técnicas e instrumentos 

diversificados. Deve utilizar procedimentos que assegurem a comparação com os 

parâmetros indicados pelos conteúdos de ensino, evitando-se a comparação dos 

alunos entre si. 

Na avaliação deverão ser considerados os resultados obtidos durante o 

período letivo, num processo contínuo cujo resultado final venha a incorporá-los, 

expressando a totalidade do aproveitamento escolar, tomado na sua melhor forma. 

Para os alunos de baixo rendimento escolar será proporcionada intervenção 

pedagógica individual, a fim de possibilitar a apreensão de conteúdos básicos. 

As informações obtidas no processo de avaliação e/ou diagnóstico do aluno, é 

que irão determinar o nível das adaptações curriculares, relativas aos objetivos e 

conteúdos, metodologias e organização didática do programa a ser desenvolvido, 

incluindo recursos materiais, o tempo previsto para a realização de uma dada 

atividade ou o alcance determinado por um objetivo educacional e os procedimentos 

de avaliação proposto. 
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O aluno deverá apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total da carga horária de atendimento do período letivo anual, 

conforme previsto no Regimento da Instituição. 

O aluno com surdez que inscrito no programa apresentar frequência inferior a 

75% (setenta e cinco por cento), será submetido à análise da coordenação da 

instituição para se apurar o porquê de ausências. 

Nas avaliações serão utilizados técnicas e instrumentos diversificados, 

sempre com finalidade educativa, incorporando a ideia de auto avaliação individual e 

coletiva. 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EDUCACIONAL NA ÁREA DA SURDEZ 

 

A Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez propícia a aquisição 

de conhecimentos sobre as etapas do desenvolvimento do simbolismo, aquisição 

fonêmica, aquisição da leitura e da escrita. Os conteúdos favorecem estabelecer as 

relações entre o desenvolvimento do aluno com surdez com a linguagem oral e 

desta com a aquisição da escrita. 

A Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez tem a finalidade de 

atender como instrumento para a futura ação do professor, que terá como principal 

objetivo o avanço e a promoção do aluno com surdez em seu processo de 

aprendizagem tanto na escola regular quanto no atendimento especializado. 

A Avaliação Diagnóstica Educacional é realizada em alunos da rede municipal 

de ensino que apresentam sinais de surdez e/ou deficiência auditiva. 

Considerando o papel do professor frente aos problemas auditivos, pelo fato 

de que as deficiências muitas vezes virem a ser detectadas somente na escola, 

certos tipos de sinais devem ser observados pelos professores tais como: defeitos 

de linguagem; fala infantilizada, expressão oral pobre; pedidos para que se repitam 

palavras e instruções; uso demasiado de “o que?”, “como?”; andar arrastando os 

pés; ausência de reação a sons pouco intensos, fora de seu campo visual; dores e 

supurações nos ouvidos; cabeça virada para ouvir melhor, em posições pouco 

comum; escolaridade deficiente; ditados com muitos erros; olhar dirigido mais para 
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os lábios do interlocutor do que para os olhos; dificuldades de contatos afetivos; 

irritabilidade; falta de interesse principalmente por jogos e atividades em grupo; 

insegurança em brincadeiras ao ar livre; dificuldade para a leitura e a escrita; nem 

sempre atende a chamados; é retraído e desconfiado; fala muito alto ou muito baixo. 

Diante do exposto os alunos são encaminhados para Avaliação Diagnóstica 

Educacional na Área da Surdez e atendido por uma profissional especializada e 

habilitada. 

A Avaliação Diagnóstica Educacional tem por objetivos: 

 

 Acompanhar o desenvolvimento escolar de alunos com surdez; 

 Orientar professores e coordenadores no trabalho a ser desenvolvido 

com alunos com surdez durante a após a avaliação; 

 Encaminhar alunos avaliados para atendimento no CAESMI com 

profissionais da área da surdez; 

 Elaborar relatórios de avaliações realizadas; 

 Realizar o acompanhamento das atividades escolares, através de 

visitas periódicas, devidamente documentadas. 

 Encaminhar para a avaliação e atendimento fonoaudiológico 

 

 

Na Avaliação Diagnóstica Educacional na Área da Surdez realizadas no 

CAESMI, pela equipe especializada e capacitada da assessoria da surdez, verifica-

se o grau de surdez do aluno, conforme relatório da avaliação fonoaudiológica, 

realizada pelo Setor de Fonoaudiologia, e o nível de conhecimento para adequação 

no atendimento, além de sugerir outros encaminhamentos necessários pela rede 

social do município, além de exames médicos específicos para a confirmação e 

diagnóstico da área da surdez. 

Encerrado o processo da avaliação, a instituição registrará em documento 

próprio (relatório específico contento dados de identificação, diagnóstico médico, 

dados complementares, desenvolvimento dos órgãos fonoaudiológico, linguagem, 

pressupostos do movimento, nível de escolaridade, interação social, 

encaminhamento à inclusão, orientações ao professor do ensino regular e para o 
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especialista da área da surdez), a fim de que sejam asseguradas a regularidade e 

autenticidade da vida escolar do educando. 

 

7. PROPOSIÇÃO DE AÇÕES – METAS 

 

Definidas algumas metas com as respectivas ações a serem desenvolvidas 

no intuito de efetivar a transformação necessária na prática pedagógica. 

Conscientize os alunos como aplicar o conteúdo na prática, que efetive na prática 

feedbacks, deixe as aulas mais dinâmicas com um olhar constante para a prática 

pedagógica com qualidade. 

 Espera-se que as metas e ações descritas, articuladas entre si, promovam a 

transformação do conjunto, de forma a representar o processo pela efetivação do 

Projeto Político Pedagógico do CAESMI com excelência, conforme anexo I Plano de 

Ação Centro Especializado na área da Surde no Município de Ibiporã - CAESMI na 

página 153  

 

7.1. ELEVAR O DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES 

 

Demonstrar aos alunos a importância dos atendimentos e o envolvimento com 

a LIBRAS e de todos os conteúdos necessários a vida acadêmica apresentados 

diariamente no ambiente escolar e a sua valorização e significação para a vida. 

 

 

7.2. APRIMORAR A REDE DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO 

A TODA A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

A comunicação entre família e o CAESMI no processo de aprendizagem tem 

reflexos muito importantes, pois ela esta diretamente relacionada ao 

desenvolvimento dos aluno o espaço de aprendizagem não pode ser visto somente 

como a sala de aula tampouco a participação da família deve ocorrer de forma 
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isolada em casa. 

Para manter em bom dialogo entre escola e família o primeiro passo para 

incentivar a participação dos pais na vida escolar dos filhos é a escola estar sempre 

aberta para o dialogo, isso não significa apenas falar com os pais em reuniões, mas 

deixar claro que a família sempre pode contatar, quando quiser ou sentir 

necessidade, o contato pode ser por bilhete, telefone, presencial, e-mail, dessa 

forma, é necessário manter sempre os telefones de contato disponíveis, para que 

também a escola possa também sempre que necessário se comunicar com a 

família.  

Nossa rede de comunicação baseia-se em diaraiamente na agenda, na qual 

ela vai e volta nos atendimentos, pelo Whatsapp, para recados, convites e 

comunicados da Secretaria de Educação à comunidade utilizamos os grupos ou 

privado dos pais ou responsáveis. Vale ressaltar que os fatos de extrema 

importância são resolvidos presencialmente. Também é utilizado a rede social do 

Instagram, para recados da comunidade em geral e para os pais acompanharem os 

eventos e atividades escolares desenvolvidas com os alunos com surdez. Temos 

mural de avisos interno e reuniões com as famílias, quando se faz necessário. 
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7.3. REALIZAR UMA PRÁTICA EDUCATIVA FUNDAMENTADA NO 

DESENVOLVIMENTO DE VALORES NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO 

HUMANA DOS SUJEITOS DO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Podemos reconhecer que a ação educativa é um processo regular desenvolvido em 

todas as sociedades humanas, que tem por objetivos preparar os indivíduos em crescimento 

em suas diferentes fases da vida, para assumirem papéis sociais relacionados à vida coletiva, 

à reprodução das condições de existência como o trabalho, ao comportamento justo na vida 

pública e ao uso adequado e responsável de conhecimentos e habilidades disponíveis no 

tempo e nos espaços onde a vida dos indivíduos se realiza. Ao redor desses aspectos se 

desdobra o conjunto das ações educativas a serem desempenhadas pelos sujeitos 

educadores, entre eles a escola. 

Essa concepção permite construir uma hipótese que se constituirá em objeto de análise. 

Essa hipótese se apresenta sob dupla face: uma positiva, por permitir compreender um 

processo histórico desde um tempo passado até os dias de hoje; e uma negativa, pois se 

sustentada do modo como se encontra formulada e ela tem sido inviabiliza ou pelo menos 

dificulta a construção de uma proposição mais radical sobre os conteúdos educacionais que 

devem ser pensados para o futuro. Essa hipótese pode ser anunciada como uma aquisição de 

conhecimentos e a sua utilização prática na forma de habilidades tornaram-se, ao longo dos 

últimos dois séculos, nos fins e meios para todas as atividades educacionais nas sociedades 

modernas e constituem em instrumentos fundamentais a serem possuídos por cada indivíduo 

na sociedade.  

O modo de aquisição e de distribuição desses conhecimentos e habilidades se 

constituiu em paradigma que organiza todos os processos educativos, e estabelece o grau de 

responsabilidade para sua implementação por parte do poder público ou da iniciativa privada, 

nos planos individuais e coletivos, particulares e universais. No interior desse paradigma, as 

ideias de Educação e de Educação Escolar se fundem e estabelecem limites conceituais sobre 

os quais se constroem os discursos reflexivos sobre os conteúdos da Educação, bem como 

sobre os objetivos e os meios das políticas educacionais. 

 Ao redor dessas relações acredita-se que a Educação é o caminho necessário para a 

formação do sujeito-cidadão. Por decorrência, a questão da cidadania se torna uma questão a 

ser considerada com primazia. 
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Educar não é somente isso. No segundo plano, educar compreende acionar os meios 

intelectuais de cada educando para que ele seja capaz de assumir o pleno uso de suas 

potencialidades físicas, intelectuais e morais para conduzir a continuidade de sua própria 

formação. Esta é uma das condições para que ele se construa como sujeito livre e 

independente daqueles que o estão gerando como ser humano. A Educação possibilita a cada 

indivíduo que adquira a capacidade de autoconduzir o seu próprio processo formativo. 

 Educação, entendida como o processo de formação humana, atua sobre os meios para 

a reprodução da vida e essa é sua dimensão mais visível e prática, bem como coopera para 

estender a aptidão do homem para olhar, perceber e compreender as coisas, para se 

reconhecer na percepção do outro, constituir sua própria identidade, distinguir as semelhanças 

e diferenças entre si e o mundo das coisas, entre si e outros sujeitos. A Educação envolve todo 

esse instrumental de formas de percepção do mundo, de comunicação e de inter-

comunicação, de autoconhecimento, e de conhecimento das necessidades humanas. E 

propõe-se a prover as formas de superação dessas necessidades, sejam elas materiais ou 

psíquicas, de superação ou de reconhecimento de limites, de expansão do prazer e outras. 

Educar requer o preparo eficiente dos educandos para que se capacitem, intelectual e 

materialmente, para acionar, julgar e usufruir esse complexo de experiências com o mundo da 

vida. Esta é uma responsabilidade a ser atribuída ao Educador. 

O CAESMI desenvolve as seguintes atividades pedagógicas e Culturais: 

 

 Comemoração da Páscoa; 

  Comemoração do Dia das Mães; 

 Comemoração do Dia dos Pais; 

 Semana da Pátria; 

 Mês do Surdo (setembro); 

 Semana da pessoa com Surdez (26 de setembro dia do surdo); 

 Semana da Criança; 

  Comemoração Aniversário do Município; 

 Reuniões bimestrais de pais; 

 Reuniões com o Conselho Escolar; 

 Reunião com a APASI (Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã) 

para discussões do pleno funcionamento das atividades desenvolvidas na instituição;  

 Grupo de Estudos para o corpo docente e Formação Continuada; 
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 Palestras informativas aos alunos e pais com profissionais de diversas áreas; 

 Atividades recreativas; 

  Passeios inteirados ao conteúdo escolar; 

 Oficinas de teatro e de músicas em LIBRAS; 

 Participação em peças teatrais e apresentação em ocasiões especiais no 

município; 

 Confraternização com o apoio da APASI;  

 Participação do corpo docente em Congressos, seminários e cursos referentes à 

área da surdez; 

  Participação dos alunos em Encontros de surdos em outros municípios;  

 Projetos internos baseados em datas comemorativas e assuntos polêmicos. 

 

As atividades extraclasses desenvolvidas na instituição têm como objetivo promover a 

participação ativa de equipe pedagógica, corpo docente e comunidade escolar com a 

finalidade de despertar o senso crítico, ético, moral e religioso na formação completa do 

indivíduo com surdez. 

O CAESMI no mês de setembro intensifica direcionando as atividades para o mês da 

pessoa com surdez, e Dia 26 de setembro – Dia Nacional do Surdo.  

A APASI em parceria com o CAESMI  e Secretaria Municipal de Educação realizava o I 

ENCONTRO SURDEZ E CIDADANIA no Cine Teatro Padre José Zanelli, que tem como 

público alvo a rede municipal e particular de ensino, com 8 horas de duração, com certificação 

e tendo este ano como programação: Apresentação do Grupo “Cantando com as mãos”, e do 

Grupo de Teatro “Surdos mas não Mudos” e o Grupo de Coreografia da APASI , depoimento 

de pais de pessoas com surdez “Experiência de ter um filho surdo”, e a palestra “A verdadeira 

inclusão do aluno surdo” e possui grandes expectativas do retorno desta atividade o mais 

breve possível 

Acontece no mês de setembro a CORRIDA DO SURDO, um evento já tradicional, que 

reúne surdos do município e de outros municípios vizinhos juntamente com a comunidade e 

parceiros do comércio local, com entrega de medalhas de participação e troféu para os 

vencedores. Ao final acontece um Grande almoço de confraternização em razão do Dia 

Nacional do Surdo. 
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7.4. ORGANIZAR O TRABALHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO DA 

ESCOLA, DE FORMA A ESTABELECEREM-SE ROTINA CLARAS PARA 

TODOS OS SEGMENTOS QUE COMPÕEM A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Ações a serem desenvolvidas:  

 

1. elaborar novas propostas pedagógicas para melhorar sempre a prática educativa de 

maneira dinâmica e prazerosa;  

2. Garantir o atendimento da direção e equipe pedagógica, quando solicitada, por 

questões de indisciplina e rendimento dos estudantes com surdez;  

3. Realizar periodicamente reuniões da direção/coordenação com professores e 

funcionários;  

4. Incentivar a participação dos pais/responsáveis;  

5. Realizar reuniões e ofertar palestras de conhecimento educacional aos pais, 

professores e comunidade convocando-os quando se fizer necessário;  

6. Decidir em Assembleia Geral as questões que envolvam a comunidade escolar, 

podendo ocorrer reuniões de pequenos grupos que levantem as estratégias para 

encaminhamento à apreciação do grande grupo;  

7. Convocar pais de estudantes com dificuldades de aprendizagem, excesso de faltas e 

atrasos;  

8. Dar abertura e transparência na comunicação das decisões da direção para efetivar 

uma gestão democrática;  

9. Orientar o preenchimento do Livro de Chamada de acordo com a instrução normativa 

da Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã - SMEI;  

10. Encaminhar à Direção ou Equipe Pedagógica apenas as situações que não 

puderem ser resolvidas em sala de aula, ou seja, fazer análise rigorosa da necessidade e 

coerência do encaminhamento, mediante avaliação do estudante e da prática docente; 

11. Apresentar retorno ao professor e comunicar aos pais quando o professor 

encaminhar o estudante para o setor da coordenação/direção por indisciplina;  

12. Comunicar aos pais através de outros meios, caso os mesmos não comparecerem 

ao serem convocados como: Secretaria de Educação ou encaminhamento ao Conselho 

Tutelar (FICA), quando detectada negligência familiar;  
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13. Rever, sempre que necessário, a organização pedagógica das rotinas da sala de 

aula, bem como qualificar espaços pedagógicos;  

14. Garantir a elaboração do Plano de Trabalho Docente;  

15. Atualizar a partir dos feedbacks das ações pedagógicas a Proposta Política 

Pedagógica do CAESMI, sempre que necessário;  

16. Desenvolver o trabalho propiciando o bom atendimento a todos fazendo o melhor 

uso dos recursos públicos;  

17. Orientar as famílias sobre o Regimento Escolar Institucional na primeira semana de 

aula, com retomadas durante o ano letivo; 

 18. Planejar aulas com metodologia diversificada;  

19. Estabelecer normas claras, mantendo a sua permanência, adequadas ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente;  

20. Criar espaços alternativos ao ar livre, viabilizando práticas pedagógicas e culturais 

em locais diferentes da sala de aula, e com plano de trabalho docente adequado à situação;  

21. Permitir que as experiências de todos os funcionários e educadores sejam 

compartilhadas para melhor orientação dos estudantes, quanto ao processo ensino 

aprendizagem;  

22. Promover diálogos e ações permanentes quanto a organização e a manutenção da 

sala de aula;  

23. Organizar a metodologia em função do tempo, do conteúdo e de modo que a 

mesma possibilite uma aprendizagem qualitativa;  

24. Cumprir as regras referentes à entrada e saída dos alunos previstas no Regimento 

Escolar Institucional;  

25. Registrar a frequência dos alunos no Livro Registro de Classe diariamente;  

26. Seguir tabela de horários descritas no regimento escolar institucional. 

 

7.5. QUALIFICAR A ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOS 

DO PATRIMÔNIO ESCOLAR E HUMANO 

 

EXPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS DO CAESMI 
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RELAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS 

 

1- Área destinada a ambientes 

pedagógicos 

 246 (m2) 

2- Número de ambientes administrativos 

01 

3- Número de salas de aulas 

02 

4- Refeitório 

01 

 

SANITÁRIO 

 

Ban

heiros 

Sexo ao qual 

se destina 

Nº 

de pias 

Nº de vasos 

sanitários 

 Banheiro com 

chuveiro 

01 Masculino 02 01 01 

01 Feminino 02 02 - 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

A Bíblia em Imagens – Viagem para Jerusalém. 

A construção da Linguagem (1ª série) 

A invenção da Surdez.  Thomas, Adriana da Silva e Lopes, Maura Corcini Santa Cruz do 

Sul, EDUNISC 2004 

A Mesma Língua falando (FERREIRA, Maria Aparecida Almeida Givan)  

Alegria de Saber (Estudos Sociais) 1ª série 

Alegria de Saber 3ª série (Lucina Passos, Albani Fonseca, Marta Chaves)  

Alegria de Saber (Ciência, Programa de Saúde e educação ambiental) 1ª série   

ALET – Ed. Infantil (Mª Fernandes, Marco ª Hailer, Sebastião Andreu) – 

ALP Alfabetização –Analise, Linguagem e Pensamento (Mª Fernanda Cócco)  

Anais do Congresso- Surdez e U. Ed. INES (14 a 16/09/2005) 

Analise Linguagem e Pensamento ALP 4ª série Língua Portuguesa 

Animais da Fazenda – Na Ponta de Seus Dedos 

Aprendizagem e educação Matemática – 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série (Giovanni e Jr, Giovanni,)  

Aprendendo Ciências 5ª,6ª e 7ª série – Ambiente saúde recursos naturais seres vivos 



142 

 

 

 

 

 

saúde ecologia – corpo humano higiene e saúde homem e ambiente 8ª série (GOIYDAK, 

Demétrio , MATTOS, Neide S. de) 

Aquisição da Linguagem Oral. 

Arqueiro – Instituto Nacional de Educação de Surdos 

Artes, Divertimentos, Esportes. 

Aspecto Linguísticos da LIBRAS  

Atividades – A conquista da Matemática 5ª ,6ª, 7ªe 8ª série (JR Giovanni e CASTUCCI  

Giovanni)  

Atividades – A Conquista da Matemática 5ª, 7ªe 8ª série (RUY, José e BENEDITO, 

Giovanni, Castucci ) 

Atlas – Geográfico do Estudante (Gisele Giradi e Jussara Vaz Rosa) 

Atos e Tatos da Língua Portuguesa- 6ª e 8ª série. BERTOLDI, Nelo 

Biblioteca da E. M. – Fund. e Médio/ Programa do III milênio 

Biblioteca da Estudante Moderno – Fund. e Médio/ Programa do III milênio 

Brincando de Alfabetizar  

Cada dia uma História (Difusão cultural do livro) 

Caderno de Atividades – Matemática Moderna (Domênico e Logo e Ens.) 

Caderno de Exercícios – Alfabetização (Esther S. e Eny G.)  

Caderno do Aluno – Vida de Zumbi dos Palmares  

Caderno do Futuro - História, Geografia, Ciência (2ª série) 

Caderno do Futuro – História, Geografia, Ciência (3ª série) 

Caderno do Futuro – História, Geografia, Ciência (4ª série)  

Caderno do futuro – Língua Portuguesa (1ª série) 

Caderno do Futuro – Língua Portuguesa (2ª série) 

Caderno do Futuro – Língua Portuguesa (3ª série) 

Caderno do Futuro – Matemática (3ª série) 

Caderno do Futuro – Matemática (4ª série) 

Caixinha de música (Helena Kolody). 

Cartilha – Como é Fácil (Mª Emília Correia e Mauro Galhardi)  

Cartilha Alegria de Saber (Lucina Mª Marinho Passos)  

Catálogo Literatura Infantil FTD (Ed. Infantil, Ens. Fundamental 1º ciclo/ 2º ciclo) 

Ciência Atividades, Corpo Humano: Estrutura e funções Hereditariedade 3ª (GOIYDAK, 

Demétrio e MATTOS, Neide S. de)  

Ciência Hoje – África (maio de 2006) 
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Ciência Hoje – História de uma princesa bem brasileira (março de 2006) 

Ciência Hoje – Papo na cabeça (abril de 2006) 

Ciência Hoje – Vermes (janeiro – fevereiro de 2006) 

Ciência o Universo e o homem - 5ª e 6ª série. Astronomia Matéria e Energia  

Código de Trânsito Brasileiro – Estado do Paraná  

Código de Trânsito Brasileiro e Legislação Complementar 

Coleção “LSB Fundamental” – Alimentos (Ana Regina C. Luciane R., Nelson P.) 

Coleção “LSB Fundamental” – Habitação (Ana Regina Luciane R., Nelson P.) 

Coleção “LSB Fundamental” – volume IV – Vestuário 

Coleção Caderno do Ensino Fund. (Alfabetização e Atividades) 

Coleção Marcha Criança – Cartilha. 

Coleção Marcha Criança – Ciências. 

Coleção Marcha Criança – Português. 

Coleção Primeiras Noções de História 4ª série 

Coleção Vitória – Régia – História, Geografia. (Jean Carlos Moreno) 

Colição 5ª, 6ª, 7ªe 8ª - A conquista da Matemática 

Construindo com Ciência uma Proposta Construtivista (KEIM, Jacob) 

Cope Ciência Observação Pesquisa Experimentação 2ª e 4ª série 

Coração – Outono Primavera (Lucia Fonseca) 

Crescer em Cristo - Estudos Sociais 3ª Série – Escolha FAE 97 Coleção Marcha 

“Criança)  

Cultura, Poder e Educação de Surdos Sá, Nídia Regina Limeira de - Manaus: Editora da 

Universidade Federal do Amazonas,2002. 

Currículo – Estado do Paraná. 

DARÓS, S. Scarbelli – Vivência e descoberta em geografia – 5ª, 6ªe 8ª série 

Datas Comemorativas (Daniela Martelini, Giovana Cornélio, Heliane Fernandes)  

De olho no Futuro – Geografia (Liz Andréia Giaretta, Thatiane Pinela) 

De olho no Futuro – História (Thatiane Pinela, Liz Andréia Giaretta) 

De Olho no Futuro – Português  

De Palavra em Palavra (Valéria Martins Lippi) 

Descobrindo a Vida (Mª Regina C. Giesen e Vanda A Garcia) 

Desenhos Artísticos Pedagógicos – Volume III e IV  

Dez anos de Educação no Paraná. 

Dia e Noite (Mary França e Eliardo França.) 
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Diálogos no Banheiro (Syhvia Fluckiger) 

Dicionário – Língua de Sinais Brasileira (Volume I de A e L) 

Dicionário _ Língua de Sinais Brasileira (Volume II de M e Z) 

Dicionário de Inglês 

Dicionário Ilustrado de Ecologia 

Diversidade da Literatura Juvenil 

É Divertido aprender Matemática -1ª, 2ª e 3ª série (Juckie Kiyosen Wakabayashi)  

Enciclopédia Ilustrada Educação Básica – 04 Volumes 

Escrita – Leitura e Interpretação (Carmen Silva Carvalho)  

Estudo dirigido de Ciências (Química e física) 

Estudo Sociais (Célia Passos, Zeneide Silva) 

Estudos Sociais (Marina Nascimento e Sousa) 

Estudos Sociais (Marina Nascimento e Sousa) 

Estudos Sociais *Ciências, *Saúde – Brasil 4ª série (Déborah ) 

Eu Chego lá – Alfabetização (Maria da Conceição Stehling Mello) 

Exercícios Psicomotores e Psicopedagógicos – Anteriores à Alfabetização 

Exercitando a alfabetização (Márcia Margarida Sampaio Sacramento) 

Expoente Excelência em Educação (Educação Infantil II volume1) 

Geografia Ativa Volume1 (Zoraide Victorello Beltrame ) 

História – 1ª série (Ari Herculano de Souza ) 

História de Cultural em quadrilho (Prefeitura Municipal de Curitiba 1993) 

História do Brasil – 1ª e 2ª série “Volume Império e República (JUNIOR, Alfredo Boulos) 

História do Brasil Império e república, História Geral Antiga e Medieval. HERMIDA, 

Borges 

HISTÓRIA MARTINS Edição atualizada – 6ª 

Ilha das rosas e Jogos de Luzes (Dila Rosa) 

Informática BIG MICROSOFT WINDOWS 95/ 97 

Integração – V Congresso Nacional Arte – Educação (2000) 

IRMÃO A CAMINHO 6ª série 

Janela do Avesso (Caibar Pereira Magalhães Júnior) 

Ler Leitura, escrita e Reflexão Marcia Leite Cristina Bassi 1ª série 

LIBRAS em Contexto – Curso básico 

Liga – Sindicalismo Mudar é preciso (Julho, Agosto – 1997 – ano 1 nº 3) 

Língua Portuguesa (Lidia Maria de Moraes )  
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Língua Portuguesa (Luzia Fonseca M., Clody Nunes M., Graça Branco) 

Língua Portuguesa 1ª, 2ª e 3ª Série 

Língua Portuguesa Porta Aberta 1ª, 2ª ,3ª e 4  série (Isabela Capaneda Angiolina 

Brangança)  

Linguagem Viva – volume 1 (Claudia Miranda) 

Manuais sobre saúde, doenças. 

Matemática - Estudo 1ª série (Sheila Del Porto, Ana Maria Duarte) 

Matemática (Giovanni e Giovanni Jr) 

Matemática ao Vivo – 1ª Série (Imenes, Jakubo, Lellis) 

Matemática pode contar comigo Bonjorno caderno jogos e brincadeiras 4ª série 

MEGALE, Lafayette, A Braziloian to English 2ª série 

Meu primeiro Dicionário  

Mundo Mágico – Matemática (Mariana Andrade e Lídia Maria de Moraes) 

Na Ponta do Lápis... e da Língua 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Série 

Na Trilha da Ciência 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série 

Na Trilha do Texto (Magna Diniz Matos) 

Ninguém Cresce Sozinho – Iniciação a vida Cristã comunitária (Maringá). 

Nossos Índios (Maria de Loudes Gastal) 

Novo Caminho – Livro de Alfabetização ( José de Nicola ) 

Novo Caminho – Matemática 1ª série (Imenes, Jakubo, Lellis)  

Novo Caminho – Português (Mª Helena C. e Bernadette Pontarolli) 

Novo Caminho Português 4ª série ( Maria Helena Correa Bernadette Pontarolli) 

O domínio da Linguagem 5ª Série 

Orientações para a Família e para Escola. 

Outras Literaturas. 

 Palavras e Criação Língua Portuguesa 5ª e 6ª série. AZEVEDO, Dirce Guedes de 

Pensar e Descobrir – De acordo com a proposta curricular para o ensino de matemática 

1º grau, São Paulo 5ª, 6ª,7ªe 8ª série (GIOVANNI E JR, Giovanni) 

Pequeno Dicionário Visual 

Personagens da Bíblia – Adão e Eva. 

Pipoca – (Paulo Nunes de Almeida) 

Pipoca Método Lúdico de Alfabetização (Paulo Nunes de Almeida). 

Pode contar comigo! 1ª série Bonjorno Matemática  

Porta aberta – Língua Portuguesa (Isabella Carpaneda 4ª série) 



146 

 

 

 

 

 

Português de olho no futuro 4ª série. 

Programa Pingo d’ Água. 

Promat 1 – Projeto Oficina de Matemática (Mª Célia c. G.) 

PROMAT, Projeto Oficina de Matemática 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Quem cochicha O Rabo Espicha 

Recriação – Matemática 2ª série (Mário Magnusson Júnior)  

Redescobrir Ciências (Janeth Wolff e Eduardo Martins) 

Redescobrir Ciências 1ª,2ª,3ª e 4ª série (Janeth Wallfl. S Eduardo Martins)  

Redescobrir Ciências 2ª série 

Registrando a História – Colônia Império 1ª, 2ª, 3ª e 4ª BRASIL, Fernando Saroni, 

Revista Carta Capital – As contas de Azeredo não fecham 

Revista Carta Capital – Nossa Elite age como na Venezuela 

Revista Carta Capital – Orelhudo e Zoiudo 

REVISTA Espaço – Instituto Nacional de Educação de Surdos ( 1997  A 2005) 

REVISTA Fórum – Instituto Nacional de Educação dos Surdos 

Revista Indígena – Todos dia é dia de índio (março – abril / 2001) 

Revista Planeta – Setembro /2006 

Revista TV Escola – Vitória da Educação (Outubro / Novembro / 2003) 

Revistas Diversas 

Saúde. Astronomia Biodiversidade Saúde. GOIYDAK, Demétrio, MATTOS, Neide S. de 

e FRANÇA, Valdemir de 

Todas as letras – Alfabetização (Marisley Augusto) 

Tujima do Bairro – A integração do aluno com Deficiência  

Uma História por Dia. 

Uma menina Chamada KAUANA” FENEIS (Karin Lilian Strobel) 

VAMOS ESCREVER? - 7ª SÉRIE 

Vamos Juntos nessa matemática BONJORNO 1ª, 2ª E 4ª Série 

Vestuário em Língua de Sinais Brasileira (Coleção “LSB fundamental Volume IV) 

Viva Vida – Datas Comemorativas (Marta Ramos de Azevedo) 

Viva Vida – Praticando Ciência (Demetrio Gowdak e Pitty Vassoler ) 

Viva vida Geografia AZEVEDO, Marta Ramos,  

Viver – Matemática (Iracema Mori ) 02 Livros 

Viver – Português (Colder Rivas Martas) 

Viver Ciências 1ª série (Elizabete Chaddod Trigo e Curico Moraes Trigo)  
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Viver é descobrir  História 2ª série 

Viver é descobrir... História, Geografia (Magda Madalena Peruzin Tuma) 

Estimulação precoce – Inteligência Emocional e cognitivo – de 0 a 1 ano / 1 a 3 anos / 3 

a 6 anos. -Grupo Cultural. 

Coleção Ciranda da Inclusão – Márcia Honora / Mary Lopes Esteves Frizanco - Editora 

Cultural 

Coleção O mundo Encantado dos Dinossauros – Patricia Amorim – Edições sabida 

Coleção Contos Clássicos em LIBRAS – Marcia Honora e Mary Lopes esteves Frizanco 

– Editora Ciranda Cultural 

Coleção pedacinho do Céu o com CDs em LIBRAS – Silvia Helena Rios Lencine – 

Editora Ciranda Cultural 

Coleção Arca da Noé – Helena Mayer – Difusão Cultural do Livro 

Coleção Histórias bíblicas – David Conrado Salbad – Difusão Cultural do Livro 

Coleção Filhotes de Animais – Brasileitura 

Coleção Comportamentos – Como Lidar com eles- Roberto Belli – Brasileitura 

Coleção  Ciranda da diferenças – Marcia Honora – Ciranda Cultural 

Coleção Ciranda da Diversidade – Marcia Honora – Ciranda Cultural 

Pró Letramento: Alfabetização e Linguagem PDE – Ministério da Educação – 2 

exemplares 

Pró Letramento: Matemática – PDE – Ministério da Educação 2 exemplares 

Ensino Fundamental e nove anos – Orientações Pedagógicas para os anos iniciais 

secretária de Estado da Educação do Paraná 4 exemplares 

150 jogos para a estimulação infantil – Jorge Batllori e Víctor Escandell – Ciranda 

Cultural 

Coleção Sentimentos- Dugald Steer – Ciranda Cultural 

O maior urso do mundo – Adm Relf 

Trens, Bracos e Aviões – Ciranda Cultural 

Curta o menino Maluqinho... em Histórias rapidinhas – Ziraldo – Editora Globo – 

volumes 1, 2 e 3 

Coleção Bebê maluquinho – Ziraldo Melhoramentos 

O menino Maluquinho – Ziraldo Melhoramentos 

A boneca de pano – Ziraldo Melhoramentos 

O menino Marrom – Ziraldo Melhoramentos 

Coleção Almanaque do Maluquinho – Ziraldo – Editora Globo. 
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Monteiro Lobado em Quadrinho – Dom Quixote das Crianças – por André Simas – 

Editora Globo 

o Saci – Monteiro Lobado – Ed. Globo 

Viagem ao Ceú – Monteiro Lobado – Editora globo 

A Reforma da Natureza – Monteiro Lobado – Editora globo 

Memorias da Emília – Monteiro Lobado – Editora globo 

Caçadas de Pedrinho – Monteiro Lobado – Editora globo 

o Picapau Amarelo – Monteiro Lobado – Editora globo 

Desastre na Mata – Pedro Bandeira – Melhoramento 

A cantador de história - Pedro Bandeira – Melhoramento 

A Eleição da Criançadas - Pedro Bandeira – Melhoramento 

O pássaro Milcores - Pedro Bandeira – Melhoramento 

O Rei do Grande Rio - Pedro Bandeira – Melhoramento 

A escola da vida - Pedro Bandeira – Melhoramento 

Pirilim - Pedro Bandeira – Melhoramento 

A Baleiazinha - Pedro Bandeira – Melhoramento 

O Melhor presente - Pedro Bandeira – Melhoramento 

O Monstro do Mar - Pedro Bandeira – Melhoramento 

O Reizinho da estrada - Pedro Bandeira – Melhoramento 

Coleção ABC do mundo – Paulo Ricado Karalik Angelini edelbra 

Coleção – Brincando e aprendendo – Trânsito – Edições Sabida 

Papai me conta uma história – Todolivro 

Coleção O homem e a Comunicação – Ruth Rocha – Melhoramentos 

O menino que quase virou cachorro – Ruth Rocha – Melhoramentos 

Meu amigo dinossauro – Ruth Rocha – Melhoramentos 

As aventura dos Carros -  Patricca Amorim – Vale das Letras 

Conte Reniando – Todolivro 

Vamos Cantar – Disney Cedic 

Coleção Seres Encantads – Difusão Cultural do Livro 

Coleção Mamíferos – Paulo Moura – Ciranda Cultural 

Contos Clássicos – Edição bilingue – Português e espanhol – Cedic 

Meu primeiro dicionário Ilustradfo – Ubiratan Rosa – Editora Rideel 

Coleção vaso escolhido – Marcia Voivo Villela – editora árvore da vida 

Coleção Copmecinho – Ruth Rocha Melhoramento 
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Coleção Max e Tico – Steve Harpster - Todolivo 

Coleção volante espertos – Brasileitura 

Coleção Quando me sinto: - Bondoso / Sozinho / Irritado / Triste / Feliz / Amado / Com 

Inveja / Com Medo – Trace Moroney – Ciranda Cultural 

Coleção Poeminhas ecológicos – Nana Tolerdo Vale das Letras 

Coleção Pequenas e Grandes invenções – Vale das Letras 

Coleção Turma da Monica Baby – Maurício de Souzan – Cedic 

Coleção Melhores Amiguinhos – Brasileitura 

Coleção Crianças da Bíblia – Cristina Marques – Editora SBN 

Coleção Histórias que Vovó Contava – Paulo Ricardo Kralik Angelini – Idelbras 

Coleção Fantasia dos Insetos – Ciranda Cultural 

Coleção Boas Maneiras – Brasileituras 

Coleção Pelo Avesso – Descobrindo Valores – Brasileituras 

Coleção Vamos Criar Com – Sabine Lohf – difusão Cultural do Livro 

Coleção Fantasia Ecológicas – Vitor Maia – difusão Cultural do Livro 

Coleção Fábulas Divertidas – Silvio Luiz Panza – Ciranda Cultural 

Coleção Aventura na Amazônia – Melissa P. Stamm – Edições Sabida 

Coleção Contos Clássicos – Ciranda Cultural 

Coleção Bicho Mania – Melissa P. Stamm – Edições Sabida 

A menina que não era maluquinha e outras histórias – Ruth Rocha – Melhoramentos 

Coleção As aventuras dos filhotes – Brasileituras 

Coleção Planetinha Azul – Helena Mayer – difusão Cultural do Livro 

Pesquisa Interativa – Difusão Cultural do Livro 

Coleção O mundinho – Ingrid b. Bellinghausen – difusão Cultural do Livro 

Coleção quatro Estações – Cia de Livros 

Diário da Julieta – Ziraldo – Editora Globo. 

Coleção natureza – Nene de Souza Araújo – Ciranda Cultural 

Coleção Meio Ambiente – Nova Idéia Editora 

Série Aquarela da alegria – Difusão Cultura do Livros 

Coleção Provérbios  e suas histórias - Nídia Maria da Costa Reis – Editora FAPI 

Coleção dinossauro – Paulo Moura – Ciranda cultural 

Kit Resíduos – Desperdícios Zero- Programa da Secretária de estado do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos 

Coleção Cidadania – Editor Claranto 
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Baby Dinos – Aprendendo a Conviver – Patrícia de Amorim – Edições Sabida 

Coleção O que é que – 1000 charadinhas – Ciranda Cultural 

Coleção Amigos do quintal – Regina Tother- Edições Sabida 

Coleção Alfabeto da Alegria – Naiara Mattar de Araújo – difusão Cultura do Livros 

Coleção Fabula Divertidas – Sylvio Luiz Panza – Ciranda Cultural 

Coleção Vamos nos divertir – Clarice Luiza Spengler – Edições Sabida 

coleção Alegria Infantil – Difusão Cultural do Livros Meu primeiro dicionário – Calda 

Aulete – Editora Nova Fronteira 

Um dia Especial para Laurinha – Ana Claudia Bastos – melhoramentos 

As aventuras dos três porquinhos – Stevan Richter – Vale das Letras 

João Preste Atenção – Patricia Engel Secco – Melhoramentos 

O grande Dia – Patricia Engel Secco – melhoramentos 

A felicidade das Borboletas – Patrícia Engel Secco – melhoramentos 

O leãozinho Vaidoso / O Esquilinho Preguiçoso / O macaquinho Sujão / O ursinho 

Desbocado / O tigrinho Fofoqueiro – Jaqueline Kormann – Editora Tribos 

Clássicos Inesquecíveis – Cristina Marques – Todo Livro 

Mamãe, me conta uma história – Todo Livro 

O mundo mágico do Circo – Patrícia Amorim – Vale das Letras 

O sapo desejava as alturas / O leão que queria reinar no topo do mundo / O coelho que 

queria se rápido / A águia que almejava as estrelas / a abelha que queria se rainha / A raposa 

que sabia tudo / O pinguim que gostava de calor / O elefante que queria tudo / A girafa que 

queria ter sucesso / A borboleta que queria se linda – Roberto Belli – TodoLivro 

O Bebê vem com a Cegonha ?!? / A semente da verdade – Patrícia Angel Secco – 

Melhoramentos 

Coleção Sentimentos – Carlina Davis – Livros Educativos 

O curioso Caranguejo / O corajoso tubarão / As baleias dançarinas / O solitário Cavalo 

Marinho / A mágica das Estrela-do-Mar- Daniela Mello – Editora Tribos 

Precisamos ter uma conversa com nossos pais! - Liliana Lacocca e Michele Lacocca – 

Melhoramentos 

Coleção Oi, eu sou... -  Maurício de Souza 

Coleção Brinquedo Diga-me as horas – Brasileitura 

Coleção Dois Livros em um – Ciranda Cultural 

Coleção Livro de Rimas – Rimas - Rima divertidas – TodoLivro 

Coleção Livro quebra cabeça – Justin Woo – Girassol Brasil Edições LTDA 
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RECURSOS AUDIOVISUAIS E TECNOLÓGICOS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

01 mesa em L com 2 gavetas 

(APASI) 

01 computador 

01 mesa em MDF 01 aparelho telefônico com fax 

01 mesa para computador 01 impressora 

02 arquivos de aço com 04 gavetas 01 ventilador 

01 armário em aço com 2 portas 01 persiana 

02 quadros de aviso branco 02 cadeiras giratórias 

 

 

REFEITÓRIO 

01 geladeira 02 mesas grandes 

 

03 bancos em madeira 01 quadro negro pequeno 

 

01 fogão industrial 01 armário de parede com 3 portas 

 

01 botijão de gás 01 ventilador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA 01 

01 mesa de madeira com 3 gavetas 01 cadeira almofadada preta 

05 carteiras escolares 02 armários com 2 portas de correr 

em madeira 
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01 armário em aço com 2 portas 01 kit da lousa digital 

01 flip chart 01 armário de ferro para guardar a 

TV 

01 ventilador 05 persianas 

08 cadeiras escolares vermelhas 07 cadeiras escolares pretas 

  

 

SALA 02 

01 mesa grande 01 mesa redonda MDF 

01 estante 
02 armários em madeira com 2 

portas 

01 tela para projeção 16 cadeiras escolar vermelhas 

01 kit eventos 01 computador (com defeito) 

01 rádio (quebrado) 01 balcão grande 

02 estantes em aço 04 carteiras escolares vermelhas 

02 carteiras escolar preta 
01 armário em aço para guardar TV 

(pequeno) 

01 berço de bebê 01 ventilador 

05 persianas 
01 armário em aço com 32 portas 

(box) 

01 mimeógrafo (cedido para o CMEI Cantinho Feliz) 

 

ALMOXARIFADO 

01 extintor de incêndios  01 armário em aço com 2 portas 

01 armário pequeno 06 carteiras escolares vermelhas  

 

PÁTIO 

01 painel com 4 rodinhas 01 quadro de avisos 
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ESPAÇOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Salas de aula 02 

Direção 01 

Pátio 01 

Biblioteca 01 

Cozinha e Refeitório 01 

Banheiros para alunos Femininos 01 

Banheiros para alunos Masculinos 01 

 

 

PERFIL DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO 

CAESMI 

 

NOME CARGO FUNÇÃO MATRÍCULA FORMAÇÃO 

Maria 

Elizabeth 

Silva de 

Oliveira 

Martins 

Professora Diretora 

2353 

e 

2896 

Magistério 

Graduação em Letras Inglês 

Graduação Pedagogia 

Especialização Inclusão 

Educacional 

Especialização Ensino Lúdico 

Especialização 

Neuropsicopedagogia 

Curso de LIBRAS Básico, 

Intermediário e Avançado 

Curso da Universidade Federal 

Uberlândia Educação de Surdos 

em tempos de Pandemia 2ª 

Edição 

Eliane dos 

Santos Zefa 
Professora Professora 2943 

Graduação Pedagogia 

Especialização em Educação 
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Especial, Inclusão e LIBRAS 

Psicopedagogia Institucional 

Curso de LIBRAS Básico, 

Intermediário e Avançado 

Iabeli Cristini 

Bruschi 

Bordinoski 

Professora 
Professora 

regente 
2810 

Graduação Licenciado em Ciência 

Especialização Educação 

Especial Inclusiva 

Especialização literatura infantil 

Curso de LIBRAS Básico 

Lucas Keller 

Botti 

Instrutor de 

LIBRAS  

Instrutor de 

LIBRAS 
3008 

Graduação Pedagogia 

Especialização em Educação 

Especial, Inclusão e LIBRAS 

PROLIBRAS - Programa Nacional 

para a Certificação de Proficiência 

no Uso e Ensino da LIBRAS 

 

Marcia 

Ferreira do 

Valle 

Serviços 

Gerais  

Serviços 

gerais 

servente / 

copeira  

(Costa Oeste) 

------ Ensino Fundamental 

 

 

7.6. AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO E O DESEMPENHO NA 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS TAREFAS 

ORGANIZATIVAS DOCENTES E DISCENTES 

 

A comunicação entre família e o CAESMI no processo de aprendizagem tem reflexos 

muito importantes, pois ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos alunos. 

Dessa forma, o espaço de aprendizagem não pode ser visto somente como a sala de 

aula tampouco a participação da família deve ocorrer de forma isolada em casa. 
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7.7. DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

A democratização é um passo fundamental, pois significa que os educadores, 

profissionais, assim como pais e a comunidade que esta inserida a escola e outros cidadãos 

tenham o direito de estar bem informados e de ter participação critica na criação das políticas 

e programas escolares. 

A democratização da educação passa pela construção de um novo projeto educacional 

que assegure a reflexão critica e liberdade de pensamento, sentimento e vontade, não 

apenas como retóricas, mas como praticas no ambiente escolar. A abordagem a partir da 

experiência de cada um deve ser salientada. 

Por isso, as reuniões com Conselho Escolar e APASI são democráticas e com total 

transparência. 
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ANEXO I - PLANO DE AÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA 

SURDEZ DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - CAESMI 

 

 

 

Dimensão 

 

 

 

Frentes 

de 

Atuação 

 

Objetivo a 

ser 

alcançado 

 

Meta 

a ser  

atingida 

 

Prazo 

estipulado, 

para 

obtenção 

dos 

resultados 

 

Ações 

a serem 

praticadas 

para alcançar 

os objetivos 

 

 

Detalhamento 

destas ações 

aplicadas 

 

Responsáveis 

envolvidos 

nas ações 

executadas 

 

Redução 

de 

Defasagen

s 

Acadêmica

s  

 

 

        

Faltas 

Estimular  a 

frequência 

aos 

atendimentos 

no CAESMI 

Tornar os 

atendimentos 

mais 

dinâmicos e 

atrativos 

Efetivar 

essa prática 

no decorrer 

de todo ano 

letivo. 

Planejar aulas 

dinâmicas, 

envolvendo os 

alunos com 

surdez nas 

atividades 

diferenciadas 

que envolvam a 

prática 

pedagógica com 

eficácia 

Elaborar 

atendimentos 

dinâmicos e 

prazerosos 

que 

incentivem a 

vontade de 

retornar aos 

atendimentos 

 

Professores, 

instrutor de 

LIBRAS, 

funcionários, 

diretor, 

Família, 

associados e 

estagiários 

que 

acompanham 

os alunos 
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 inclusos 

  Defasagem 

e 

dificuldades 

de 

aprendiza- 

gem 

 

Resgatar os 

conteúdos 

ensinados no 

ensino 

regular 

constanteme

nte 

Atendimentos 

que efetivem 

na prática a 

superação das 

necessidades 

diagnosticada

s de cada 

aluno com 

surdez 

atendido nesta 

instituição. 

Durante 

todo o ano 

letivo. 

Desenvolver 

atividades 

criativas com 

materiais 

diversificados 

que proporcione 

prazer durante o 

ensino-

aprendizagem   

direcionado a 

conteúdos de 

resgate a essa 

frente de 

atuação. 

Envolver 

na prática os 

conteúdos 

desenvolvido

s, 

apresentados 

no ambiente 

escolar de 

origem do 

aluno com 

surdez 

incentivando-

os na 

compreensão 

das 

atividades 

propostas. 

 

 

Professores, 

instrutor de 

LIBRAS, 

funcionários, 

diretor, 

família, 

associados 

estagiários 

que 

acompanham 

os alunos 

inclusos 
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Comunidade Falta do 

envolvimen

-to familiar 

Efetivar a 

participação 

ativa da 

família, pais 

ou 

responsáveis 

pelo aluno 

com surdez 

Envolver e 

conscientizar 

a família da 

sua real 

importância na 

participação 

dos atos 

desenvolvidos 

no CAESMI  

Permanente-

mente  

Palestras, 

atividades 

práticas que 

envolvam a 

família e a 

comunidade 

Palestras que 

envolvam 

temas atuais 

e necessários 

para a 

reflexão  

acerca do 

autismo, 

surdez, e das 

demais 

demandas 

dos alunos 

Professores, 

instrutor de 

LIBRAS, 

funcionários, 

diretor, 

família e 

associados 

 

 

 

 

 

              Presidente do Conselho Escolar do Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez do 

Município de Ibiporã  

                           Maria Elizabeth Silva de Oliveira Martins 

                           Diretora Decreto nº 138 de 29 de março de 2022   
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE A SER EMITIDA PELO 

CONSELHO ESCOLAR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 

 

Declaração de Legalidade Nº 01/2022 emitida pelo Conselho Escolar do Centro 

Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI 

 

 

            ASSUNTO:  Declaração de Legalidade referente ao Projeto Político Pedagógico e ao 

Regimento Escolar Institucional 

 

O Centro Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI, 

apresenta o Projeto Político Pedagógico juntamente com o seu Regimento Escolar 

Institucional elaborado pela Comunidade Escolar e aprovado pelo seu Conselho Escolar. 

O Conselho Escolar emite a presente Declaração que resulta da verificação da 

legalidade do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar Institucional da referida 

Instituição CAESMI. 

 

O presente Projeto Político Pedagógico e o seu Regimento Escolar Institucional 

atendem aos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 

9394/96, da Deliberação n° 02/2018-CP/CEE/PR, da Deliberação nº03/2018-CP/CEE/PR 

que versa sobre o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, bem 

como o pedido através da Instrução Normativa nº 03/2022 da Secretaria Municipal de 

Educação de Ibiporã. 

 

É o que tinha a declarar 

 

Ibiporã, 30 de junho de 2022 

 

                                                                              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              Presidente do Conselho Escolar do Centro de Atendimento Especializado na Área da 

Surdez do Município de Ibiporã  

                           Maria Elizabeth Silva de Oliveira Martins 

                           Diretora Decreto nº 138 de 29 de Março de 2022 
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ANEXO III  - CHECKLIST DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO 

CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SURDEZ DO 

MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 

       

 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

NRE LONDRINA 

Município IBIPORÃ - PARANÁ 

Instituição CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA 

ÁREA DA SURDEZ DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ 

Especificidade 

 

      (   )  CAMPO

  

 

(X) URBANA   

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não”, conforme o que a instituição oferta. 

 

               Proposta de Atendimentos SIM NÃO 

Apoio à Escolaridade 

 

X  

Educação Bilíngue 

 

X  

Letramento 

 

X  

Estimulação 

Precoce 

 

X  

Projeto LISO-LIBRAS Socializa 

 

X  

Projeto LIES-LIBRAS na Escola 

 

X  

Projetos assistidos pela APASI 

 

X  
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Elementos Situacionais (diagnóstico) 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no 

Projeto Político Pedagógico 

 

 SIM NÃO 

Histórico da Instituição de Ensino Centro de Atendimento 

Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã 

X

X 

 

Identificação do Centro de Atendimento Especializado na Área 

da Surdez do Município de Ibiporã 

X

X 

 

Caracterização do Centro de Atendimento Especializado na 

Área da Surdez do Município de Ibiporã 

X

X 

 

A organização dos atendimentos, espaços e a gestão de sala 

de aula 

X

X 

 

Descrição da comunidade surda e sua cultura na Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS 

X

X 

 

 

 

 

 

ETAPAS  ATENDIDAS SIM NÃO 

Educação Infantil  X  

Educação Fundamental  I  

Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

 

X  

Educação Fundamental  II  

Anos Finais  (6º ao 9º ano) 

 

X  

Ensino Médio         X  
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Elementos conceituais 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no 

Projeto Político Pedagógico. 

 

 SIM NÃO 

Pessoas com surdez X

X 

 

Sociedade inclusiva e cultura surda X

X 

 

Educação Inclusiva X

X 

 

Processo ensino-aprendizagem e resgate pedagógico X

X 

 

Avaliação Auditiva X

X 

 

Avaliação    da aprendizagem baseada em parecer e relatórios  X  

Premissas Institucionais Inclusivas X

X 

 

 

Elementos Operacionais 

 

Marque com um X nos campos “sim” ou “não” em relação aos itens que constam no    

PLANO DE AÇÃO. 

 

 SIM NÃO 

4.1.1 Elementos Específicos e detalhamento das ações: 

Objetivos X

X 

 

Metas/prazo X  
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X 

Responsáveis X

X 

 

Articulação, comunicação e engajamento com as famílias e 

comunidade surda 

X  

Organização do atendimento especializado X  

Organização do conselho de classe (antes, durante e depois);     X     X  

Avaliação      X  

Estágio obrigatório e não obrigatório conforme Lei Federal 11788/08, 

Decreto Estadual nº 8654/2010, Instrução Normativa nº 28/2010 

SUED/SEED. 

  X 

     X 

 

 

Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um  dos  

Componentes Curriculares do Ensino Fundamental (Educação Especial) 

 

 SIM NÃO 

Quadro Curricular baseado nos dados do Referencial Curricular do 

Paraná e BNCC 

X

X 

 

Estratégias de ensino X

X 

 

Avaliação X

X 

 

Referências X

X 

 

 

Marque com um X nos campos sim ou não para os itens presentes em cada um  dos itens 

abaixo: 

 

 SIM NÃO 

Apresentação do Regimento Escolar Institucional X

X 

 

Declaração de Legalidade emitida pelo Conselho Escolar do CAESMI 

(Anexo III) 

X

X 
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ANEXO IV - PARECER DE LEGALIDADE EMITIDO PELO CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 
 

 

PARECER Nº  /2022   CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

– CME 
 

 

ASSUNTO: Parecer de Legalidade do Projeto Político Pedagógico e do 

Regimento Escolar Institucional 

 

O Centro Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI 

apresenta o seu Projeto Político Pedagógico e o seu Regimento Escolar Institucional 

elaborado pela Comunidade Escolar e aprovado pelo Conselho Escolar da referida 

Instituição CAESMI. 
 

 

O Conselho Municipal de Educação de Ibiporã emite o presente Parecer que resulta 

da verificação da Declaração de Legalidade nº 01/2022 emitida pelo Conselho Escolar do 

Centro Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã - CAESMI, situada na 

rua Duque de Caxias, 377 Jardim Alvorada no município de Ibiporã-Pr, mantida pela 

Secretaria Municipal de Educação com o apoio e suporte da Associação de Pais e 

Amigos dos Surdos de Ibiporã- APASI. 

O presente Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar Institucional 

atendem aos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 

9394/96, da Deliberação n° 02/2018-CP/CEE/PR, da Deliberação nº03/2018-CP/CEE/PR 

que versa sobre o Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações, bem 

como o pedido através da Instrução Normativa nº 03/2022 da Secretaria Municipal de 

Educação de Ibiporã. 
 

Este é o parecer. 

Ibiporã,             de                         de 2022. 

 

Conselho Municipal de Educação de Ibiporã – Pr 
 

_______________________________________________________________ 

Alex Sandra Deruza Benati 
Decreto nº 177 de 03 de fevereiro de 2021 

 Presidente do Conselho Municipal de Educação de Ibiporã 
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ANEXO V - ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO E DO REGIMENTO ESCOLAR INSTITUCIONAL EMITIDO 

PELA MANTENEDORA  

 

  ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº       /2022             SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 
 

       A Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã - SMEI, mantenedora do 

Centro Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã – CAESMI que 

também possui o suporte da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Ibiporã - 

APASI, no uso das atribuições legais conferidas através da Instrução Normativa nº 

03/2022 e do Parecer de Legalidade nº 

 

HOMOLOGA 

 

       Art. 1º - O Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar 

Institucional do Centro Especializado na Área da Surdez do Município de Ibiporã 

– CAESMI do município de Ibiporã, com a oferta de: Apoio à Escolaridade, Educação 

Bilíngue, Letramento, Estimulação Precoce, Projeto LISO-LIBRAS Socializa, Projeto 

LIES-LIBRAS na Escola e Projetos assistidos pela APASI. 

 
 

      Art. 2º - O Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar 

Institucional homologado por este Ato de Homologação entra em vigor a partir do início 

do período letivo de 2022 ficando revogado o Ato de Homologação nº                  e 

disposições em contrário. 

 

 

Ibiporã,         de                          de  2022 
 

 

                                 ________________________________________________________________________ 

Antonio Prata Neto 

Decreto nº 176/2021 de 08 de março de 2021 

 Secretário Municipal de Educação 


