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ZEPPELINI

EDITORIAL

P U B L I S H E R S

Qualificar nosso olhar,
para que os pequenos
se agigantem
A relevância do Projeto Pequenos
Gigantes está na preciosa parceria
entre secretarias (Secretaria
Municipal da Saúde, Secretaria
Municipal da Educação e Secretaria
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida), o Ministério da Saúde e o Instituto
de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO, o que
possibilitou pensarmos estrategicamente e em conjunto
sobre como nos antecipar às situações que indicam
atenção em relação ao desenvolvimento da criança em sua
fase inicial.
Oferecer perspectivas que possam otimizar processos,
qualificar o olhar daqueles que tratam diretamente da educação
da criança em ambiente escolar, fortalecer ou potencializar ações
da rede para que a criança seja atendida em suas necessidades são
os objetivos principais de cada ator nesse processo.
A composição de uma equipe multidisciplinar permitiu
oferecer formação transversal, levando em conta os saberes
locais, pois situamo-nos geograficamente, contextualizamos
socialmente cada formação, buscamos compreender o
cenário antes de nele atuar, numa relação de identificação
do campo mais que de análise, de cooperação mútua para
o mesmo fim, nos valendo de nossa expertise adquirida pela
prática nos ambientes da APAE DE SÃO PAULO.
O Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO
PAULO agradece a cada participante desse belíssimo projeto
e deseja que cada ação se multiplique, dando qualidade ao
olhar, vislumbrando futuros, colaborando para a capacitação
dos profissionais que atuam nas escolas, resultando em
inclusão e melhor qualidade de vida para as nossas crianças.
Rita Alves
Gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
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Pequenos Gigantes:
prevenindo oportunidades perdidas
por Felipe Clemente Santos1
Desde cedo meus avós já tinham ciência de que deveriam
dar uma atenção diferente para o seu terceiro filho. Meu avô,
médico renomado, logo percebeu os sinais característicos da
Síndrome de Down, e minha avó, com uma determinação
de leão, assumiu prontamente essa batalha. Juntos, eles pesquisaram e começaram aos trancos e barrancos, com muita
experimentação, o que há 50 anos era novidade, a estimulação precoce. Tendo acesso desde cedo a estímulos intensos, o
Zequinha pôde se desenvolver e, de acordo com as suas limitações, ter uma vida plena e cheia de conquistas.
Hoje a estimulação precoce avançou muito, tornando-se, juntamente com outros tratamentos, uma poderosa arma
para o pleno desenvolvimento da autonomia. Mas para que as
pessoas com Deficiência Intelectual possam desenvolver seu
pleno potencial é importante que, como meu tio, eles tenham
acesso a essas ferramentas o mais cedo possível.

O diagnóstico e a estimulação precoces são fundamentais
no processo de desenvolvimento e inclusão, mas os desafios são
grandes, os sinais nem sempre são claros nos primeiros anos de
vida e as pessoas que estão em contato com as crianças nessa idade, pais e professores, não estão preparadas para identificá-los.
Além disso, muitas vezes quando identificados, faltam informação e conhecimento por parte dos professores e profissionais da
rede pública em como lidar com esse problema.
O Projeto Pequenos Gigantes chega com este objetivo: preparar as pessoas que mais estão em contato com essas crianças
durante o dia, os educadores e profissionais das creches, para
identificar desde cedo os pequenos sinais que possam indicar
uma possível Deficiência Intelectual e criar uma rede de assistência para dar encaminhamento e suporte para essas crianças.
Só assim conseguiremos evitar que mais oportunidades
sejam perdidas.

Desenvolver Potenciais
por Cid Torquato2
O projeto “Pequenos Gigantes”, iniciativa do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO, em parceria com as Secretarias Municipais da Educação, Saúde e Pessoa com Deficiência de
São Paulo, é uma ação inovadora, que produz grande impacto na
vida das pessoas, em especial das crianças com e sem deficiência e
suas famílias, possibilitando, no ambiente escolar, uma atuação mais
comprometida em relação à infância, por meio de ações preventivas,
por exemplo, no caso de sinais de atraso no desenvolvimento.
Nessa perspectiva, a dimensão dos resultados educacionais obtidos vai além dos alunos, impactando, também, na

formação e no desenvolvimento do potencial dos profissionais que participam deste importante projeto-referência em
ensino inclusivo.
Esta publicação, por sua vez, relata os avanços dos “Pequenos Gigantes”, ao mesmo tempo que estimula a continuidade de
pesquisas nessa área e nos provoca a refletir sobre o universo da
criança como sujeito de direito e sobre a escola que desejamos,
mais inclusiva, valorizando a diversidade única de cada pessoa.

¹Diretor-Presidente da APAE DE SÃO PAULO.
²Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo.
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A gestação do projeto

P

por Aracélia Lúcia Costa1

ensar em estratégias de enfrentamento da
constatação do diagnóstico tardio da Deficiência Intelectual ou do atraso no desenvolvimento infantil para algumas crianças
que não eram sindrômicas foi o fator motivador que nos impulsionou a refletir com mais profundidade sobre tal realidade.
Os indicadores de qualidade do Ambulatório de
Diagnóstico da APAE DE SÃO PAULO apontavam que o
fechamento do diagnóstico do atraso do desenvolvimento infantil era concluído em crianças com idade média
entre 7 e 9 anos, geralmente encaminhadas pelos profissionais das escolas públicas (1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Ensino
Fundamental) à Organização, com queixas recorrentes de
dificuldade no processo de aprendizagem desses alunos.
Outro aspecto relevante levado em consideração foi a
importância da janela de oportunidades presentes na 1.ª
infância (0 a 6 anos), fase de mais importância para o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos — físico,
cognitivo, emocional e social. O terceiro aspecto levantado
foi o papel expressivo que as creches exercem em relação ao
desenvolvimento das crianças nessa fase da vida.
Com base na análise dos aspectos mencionados e
dados concretos, propusemos rodadas de discussões entre os profissionais das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Nascia assim o Projeto Pequenos
Gigantes, concebido à luz do resultado dos diálogos intersecretariais que nos inspiraram a pensar em ações que
pudessem superar as barreiras de acesso ao diagnóstico
por crianças e/ou alunos das creches e escolas regulares
do município de São Paulo.
Foram quase dois anos de maturação até a viabilidade financeira para o início da sua execução.
Superintendente Executiva da APAE DE SÃO PAULO

1
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Muitas lições foram aprendidas no caminho, entre
elas, a de que a ação colaborativa entre vários atores é desafiadora, mais sem dúvida nenhuma de uma grandeza de
propostas e de resultados infinitamente mais efetivos.
Outra lição aprendida foi em relação ao conhecimento
do repertório de formação dos professores da educação infantil e à importância da garantia de condições de trabalho
para que possam exercer seu papel. Sem dúvida o envolvimento e o desenvolvimento contínuo desses profissionais
foram fundamentais para o alcance dos objetivos do projeto.
Ter o privilégio de proposição e execução de uma
ação de tamanho impacto social motivou a todos nós
da APAE DE SÃO PAULO, que vimos refletida nela a
concretização da nossa missão social fundamentada na
prevenção, inclusão, defesa de direitos e disseminação
de conhecimentos acerca da Deficiência Intelectual.
Não poderíamos estar mais plenos nem gratos pela
confiança das Secretarias Municipais envolvidas, especialmente da Secretaria da Educação.
Aproveito para agradecer o envolvimento e o compromisso de todos os atores externos, apoiadores, investidores e profissionais da nossa casa, que convictos da
relevância desse projeto não mediram esforços nem dedicação para desempenhá-lo da melhor forma possível!
Muito obrigada!

O nascimento
por Rosangela Nezeiro1

O

Projeto Pequenos Gigantes nasceu
da necessidade da Rede Municipal
de Educação (RME) de São Paulo
em oferecer formação aos educadores dos Centros de Educação Infantil
(CEIs) Indiretos e Conveniados. Devido aos termos dos
contratos de conveniamentos, a RME não poderia oferecer formação para esses CEIs, pois a rede conveniada
já receberia verba para esse fim.
No entanto, a gestão da Divisão de Educação Especial (DIEE) e a da Divisão de Educação Infantil (DIEI)
entendiam como necessários a oferta e o apoio nas formações dos profissionais que atuam nos CEIs Conveniados e Indiretos, pois os educandos e as educandas
que lá se encontram são de nossa rede como todos os
bebês e as crianças o são da rede direta.
A APAE DE SÃO PAULO, por meio do Instituto
de Ensino e Pesquisa, desde o início esteve disponível para juntos realizarmos tão grandioso projeto, que
ofereceria formação para um considerável número de
profissionais e com abrangência em todo o território e
regiões do município.
As primeiras reuniões incluíram o Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO, a Secretaria
Municipal da Educação (SME), a Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência (SMPED) e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com a intenção de que o projeto
fosse organizado pela SMPED e centralizado nela, bem
como fosse de responsabilidade da SMS com apoio da
SME. Entretanto, conforme o projeto foi se desenhando
e as discussões avançando, o termo de cooperação ganhou para se organizar e de fato concluir o projeto.

A DIEE, com apoio da DIEI, dos 13 Centros de
Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAIs) e
das equipes das 13 Diretorias Regionais de Educação
(DREs), realizou as inscrições e seleções dos CEIs participantes. Foram muitas reuniões para que o escopo do
projeto atendesse aos interesses de todos.
O Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO
PAULO esteve sempre disponível para que o projeto fosse sendo elaborado a partir das reais necessidades do município quanto à formação a ser oferecida sobre o olhar
para as especificidades e necessidades de bebês e crianças.
Professores que atuam nos CEIs Indiretos e Conveniados da RME tiveram a oportunidade de participar da
formação, que teve como propósito colaborar na construção do saber para a atuação preventiva em casos de
sinais de atraso do desenvolvimento infantil, sem objetivar o simples encaminhamento para avaliações externas,
mas com enfoque em como os educadores poderiam
refletir e rever suas práticas considerando as especificidades de cada bebê e criança.
Compor este projeto nos deu orgulho enquanto
cidadãos, profissionais e representantes da gestão pública municipal.

1
No início do projeto, nossa interlocutora na Secretaria Municipal de Educação. Doutoranda em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), Mestre em Educação, Arte e História da Cultura, especialista em Formação de Educadores de Pessoas com Deficiência Sensorial
e Múltipla Deficiência, graduada em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Pequenos Gigantes,
a qualificação do olhar
por Rita Alves1

I

niciar um projeto, embora seguros das metodologias e dos processos propostos em cada etapa, exigiu-nos o cuidado primordial de mostrar respeito
ao território em que pretendíamos adentrar. Desse modo, o escopo do Projeto Pequenos Gigantes teve o zelo de propor inicialmente um “estudo de
cenário”, no qual parceiros e equipe do projeto teriam
seu primeiro contato e, juntos, adentrariam no universo das escolas de educação infantil, sem interferir, sem
desejar sobrepor suas práticas às já existentes, mas propiciando diálogos sobre expectativas e necessidades.
Cenário adverso, com peculiaridades territoriais,
sociais e de gestão, mas que entre si compartilhavam
de uma real necessidade de informações consistentes
e fundamentadas destinadas às suas práticas pedagógicas. Houve, portanto, uma convergência de perspectivas desbravadoras. Primeiramente, as relações intersociais que basearam todas as ações e deram consistência
e solidez ao trabalho englobaram encontros e reuniões,
que permitiram ouvir as pessoas envolvidas e criar um
cronograma pautado nas reais necessidades de cada
Centro de Educação Infantil (CEI) participante do
projeto, cada qual ligado à sua respectiva Diretoria
Regional de Educação (DRE). Em segundo lugar, contemplou-se o foco, pela lente da ciência e da prática, no
universo particular, valorizando especificidades, potencializando habilidades e agregando contribuições e
experiências ao próprio projeto em curso.
Gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO.
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Elaborar processos a partir do contato com a realidade tornou o projeto tangível, com ações confiáveis, funcionais e geradoras de resultados relevantes e pertinentes.
Essa observação cautelosa nos proporcionou um
olhar antropológico, em que identificamos nas 13
DREs que compõem a rede municipal de São Paulo
características muito distintas, desde o aspecto geográfico, histórico e social até mesmo os modos de organizar a própria gestão da educação, particularizando cada
um dos CEIs. Essa particularização de cada CEI fundamentou o protagonismo de cada uma das histórias que
aparecerão nesta publicação.
Pulsante, num ritmo cardíaco, fazendo aqui uma
analogia visceral, orgânica e efervescente, São Paulo
é uma cidade que surge da missão dos jesuítas e que
desde os primórdios já abrigava moradores de origens
diversas, indígenas, europeus, gerando desde sempre
essa característica heterogênea e múltipla, mesclando
tradição e vanguarda, característica potencializada pela
industrialização, pela chegada de migrantes e imigrantes, num amálgama incompleto — e por vezes questionável —, em permanente processo.
Passados cinco séculos, algumas características
permanecem como marcas de uma forte identidade
histórico-cultural, um ambiente diverso que demanda olhar aberto, transversal e ciente dos desafios de se
lidar com tantas diferenças que convergem para uma
única política pública.

Notadamente, a memória histórico-cultural apareceu, nesse processo, nos ambientes escolares, e, inversamente, o impacto das ações do Projeto Pequenos
Gigantes também repercutiu de modo amplo, desencadeando questionamentos, reorganizando ações, refazendo percursos lineares e não lineares com um mesmo objetivo: oferecer elementos seguros para tornar
possível, em ambientes diversos, identificar uma maneira de o professor, a escola, a família, a comunidade
e a rede poderem, juntos ou individualmente, agir em
função da criança.
Situações que confirmam essa memória surgiram
nos ambientes escolares sob várias formas, seja por
meio de práticas que já não correspondem à visão
múltipla, seja convergindo para a compreensão das
diferenças de modo afirmativo, oferecendo espaços de
convivência e mediação de conflitos ou gerando um
comprometimento com os encaminhamentos já disponíveis na rede e que foram, por meio das formações e
dos diálogos, oferecidos de modo organizado, funcional e didático.
Importante referenciar a escolha dos agentes envolvidos no Projeto Pequenos Gigantes, especialmente as 13 articuladoras sociais, que engendraram as negociações iniciais, abriram as picadas para a passagem
dos personagens por caminhos menos espinhosos, semeando de afeto e profissionalismo as relações humanas. Tivemos a prudência, que também podemos chamar de estratégia, de escolher moradoras das regiões
em que iriam trabalhar efetivamente. Desse modo, por
estarem integradas ao ambiente em que atuariam, conhecedoras das peculiaridades, transitariam com segurança e respeito às diversidades, levando sempre em
conta o contexto social.
Essas moças, com formações em Psicologia, Pedagogia e Psicopedagogia, tiveram a sensibilidade de
ouvir as secretarias envolvidas, por meio de seus representantes, os profissionais das DREs, as diretoras e
as coordenadoras dos centros e, por fim, a professora,
aquela que está em contato direto com a criança. Assim, formou-se uma teia de informações que chegava ao Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO
PAULO, que se configurou como norteadora de ações
que pudessem ter de fato impacto na comunidade, que

representasse não só os anseios de cada personagem,
mas que se estabelecesse como protocolo de ação perante as situações encontradas. Essas ações serão relatadas nesta edição especial da Revista D.I.
A escolha dos docentes também merece um olhar
delicado, profundo, amplificado. Por um lado, contamos na nossa Organização, APAE DE SÃO PAULO,
com profissionais atuantes, com experiências efetivas,
que têm na prática os principais argumentos para fundamentar os conceitos. Por outro lado, também buscamos referências extramuros para ampliar a visão dessa
formação, agregando outras possibilidades e práticas
que validassem o projeto e que propiciassem substância às formações, levando em conta as capacidades de
cada profissional de construir coletivamente o saber,
de lidar com práticas diferentes em cada centro e ainda assim abrir diálogos que pudessem convergir para a
melhora na qualidade de vida da criança, especialmente àquelas que denotavam alguma atenção.
Nesse mesmo viés de diálogo, toda a equipe gestora
do Projeto Pequenos Gigantes, incluindo fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente
social, responsáveis técnicos, além do administrativo,
todos se envolveram de maneira plena para que os resultados prospectassem ações afirmativas, com o acurado tato para administrar demandas intensas, relacioná-las sempre e incansavelmente aos contextos sociais,
tornando o projeto um programa que se validasse pela
própria aplicação e permanente atualização.
Isso posto, ficou-nos a sensação de que caminhamos trilhas de descobertas, a ponto de identificarmos necessidades específicas de mudança do uso de
algumas terminologias. Qualificamos nossos olhares
e de todos aqueles que estiveram envolvidos num
projeto que nasce pequeno e se torna agigantado
pela própria vivência. Depoimentos das professoras
que passaram pela qualificação, das diretoras e das
coordenadoras nos dão a convicção de que há uma
demanda intensa sobre a temática das deficiências e
seus encaminhamentos, vistos pela lente do amor (e
da ciência), cujo foco foi, é e será a criança, para que
seja plena em sua existência, para que se sinta parte
do todo, para que a inclusão não seja apenas uma
expressão, mas uma atitude.
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O Projeto
Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
Ministério da Saúde
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) Edital 2014
Acordo de Cooperação Técnica entre a APAE DE SÃO PAULO e a Secretaria Municipal de Educação publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo 09/04/2016, p. 81

Objetivo

Justificativa

Formar educadores de Centros de Educação Infantil
(CEIs) Indiretos e Conveniados sobre o desenvolvimento infantil para a atuação preventiva no caso de sinais de
atraso do desenvolvimento.

As creches e escolas exercem papel fundamental
para auxiliar o desenvolvimento neuropsicomotor
das crianças, propiciando vivências nas áreas de linguagem, motora, cognitiva, afetiva e social. Com profissionais capacitados na identificação de riscos para
o desenvolvimento global e com conhecimento sobre
os encaminhamentos para atendimentos especializados, há possibilidades de minimizar ou prevenir atrasos do desenvolvimento, além de facilitar o processo
de inclusão.
A fim de atender às demandas de vagas para equipamentos de educação infantil, a Secretaria Municipal
de Educação (SME) realiza convênios com entidades
filantrópicas e particulares que recebem credenciamento e financiamento para oferecer atendimento às crianças segundo os termos estabelecidos pela Portaria SME
n.º 3.477 de 8 de julho de 2011.

Objetivos específicos
•
•

•
•
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Auxiliar no encaminhamento de crianças com sinais
de atrasos à rede de atendimento;
Orientar sobre os apoios necessários no trabalho educacional, bem como sobre os encaminhamentos;
Facilitar o avanço em relação às práticas inclusivas;
Disseminar informação atualizada sobre desenvolvimento infantil e sinais de risco para os profissionais
dos CEIs Indiretos e Conveniados.
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O presente projeto prioriza o atendimento aos CEIs
Indiretos e aos Conveniados quanto à necessidade de
formação dos profissionais da educação e de supervisão
técnica de trabalho e o alcance das regiões da periferia
do município, regiões essas de alta vulnerabilidade social e nas quais, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde, há prevalência de pessoas com risco de desenvolvimento de Deficiência Intelectual.
Sob essas premissas, o Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO assume a responsabilidade, por meio deste projeto, de formação dos profissionais da educação que trabalham com crianças
entre zero e cinco anos e onze meses nos Centros de
Educação Infantil do município de São Paulo, assegurando aplicação dos conhecimentos em suas vivências e definindo o fluxo de atendimento de crianças
com sinais de atraso à rede.

Abrangência
Município de São Paulo (SP).
Serão beneficiados diretamente profissionais dos
CEIs da rede pública municipal e da rede privada que
possuem convênio com a SME de São Paulo e que atendam a crianças de até 5 anos.

Resultados esperados
Reconhecer as expectativas e os desafios do público-alvo e articular a rede – secretarias municipais de Saúde (SMS), SME e Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED), as Diretorias Regionais de Educação (DREs), os CEIs Indiretos e Conveniados regionais e os Centros de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAIs), a fim de garan-

tir a execução das demais etapas do projeto, assim como
mapear, confirmar as quantidades de CEIs por DRE, reconhecer o campo de ação do projeto e articular e sensibilizar os CEIs para a próxima etapa do projeto — Etapa
de Formação.
Qualificar os educadores da infância para que tenham papel fundamental como “observadores participativos” que intervêm para oferecer, em cada circunstância, recursos necessários para garantir à inclusão da
criança na escola, atenção à saúde e sociedade.
Observar as dificuldades encontradas pelos educadores em campo e, remotamente, criar situações de
reflexão sobre desenvolvimento infantil que favoreçam
avanços na prática da educação inclusiva, especificamente com aqueles em situação de risco, estabelecer articulações entre os conteúdos apresentados na Etapa de
Formação (Etapa 2) e a prática escolar, de modo a ampliar o repertório de ação dos educadores, desenvolver
estudos de casos a partir das vivências e, assim, incidir
na busca de melhores práticas com esses atores a fim de
garantir o melhor atendimento à criança tanto no contexto educacional como no da saúde.
Também é objetivo desta etapa garantir a adesão
ao fluxo de encaminhamento de crianças com sinais de
atraso à saúde, eventualmente realizando ajustes no fluxo e, por fim, levantar informações para a construção de
um Guia Prático.
Disseminar conhecimentos sobre desenvolvimento infantil e os principais sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (bases teóricas sobre o assunto) e, principalmente, retratar melhores práticas a partir
das experiências vivenciadas durante a Etapa de Monitoria (Etapa 3) como forma de instrumentalizar educadores que atuam diretamente com a primeira infância com
relação aos encaminhamentos e às medidas preventivas
que garantam à criança a inclusão no ambiente escolar e
o acesso à saúde.
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ETAPAS DO PROJETO
ESTUDO DO CENÁRIO

ETAPA 1
Abril a maio de 2016

Visitas dos articuladores sociais às Diretorias Regionais de Educação (DREs), a fim de reconhecer o campo de ação do
projeto e mapear os Centros de Educação Infantil (CEIs) Indiretos e Conveniados participantes da Etapa de Formação
(definição do público sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação — SME).
Aplicação de um instrumento de pesquisa (um questionário por CEI) construído conjuntamente entre os articuladores sociais e a SME, aplicado pelas DREs nos CEIs Indiretos e Conveniados da sua região, de forma online, a fim de
levantar as principais necessidades de formação a serem trabalhadas no módulo flexível (Etapa 2), auxiliando na
definição do conteúdo programático de forma regionalizada para cada DRE.
Pessoas envolvidas: 13 articuladoras sociais, profissionais da SME, 400 gestores de CEIs, 831 professores de CEIs,
profissionais das DREs.

FORMAÇÃO

ETAPA 2
Junho a agosto de 2016

Programa de formação ministrado de forma descentralizada, ou seja, nas dependências de cada DRE, com carga
horária de 20 h por curso. Aulas ministradas por seis professores especialistas nos temas relacionados ao desenvolvimento infantil e envolvendo CEIs Indiretos e Conveniados (definidos pela SME), com apoio logístico dos articuladores sociais regionalizados, sendo composto de: Módulo fundamental (carga horária de 12 h), com conteúdo
teórico sobre a temática de desenvolvimento infantil e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; Módulo flexível
(carga horária de 8 h), construído com base nas demandas (perspectivas e desafios) advindas da análise de cenário
realizado na Etapa 1.
Pessoas envolvidas: 1.428 profissionais capacitados, 26 profissionais de CEFAIs, 39 profissionais de DREs e 309
profissionais de CEIs Conveniados.

ASSESSORIAS EM CAMPO E A DISTÂNCIA

ETAPA 3
Setembro de 2016
a fevereiro de 2017

Visita de cada articulador social a cinco CEIs (selecionados a critério da SME e/ou da DRE) com os objetivos de observar as dificuldades encontradas pelos educadores em campo, criar situações de reflexão sobre desenvolvimento
infantil que favoreçam avanços na prática da educação inclusiva, especificamente com aqueles em situação de vulnerabilidade, estabelecer articulações entre os conteúdos apresentados na Etapa de Formação (Etapa 2) e a prática
escolar, de modo a ampliar o repertório de ação dos educadores, incidir na busca de melhores práticas, a fim de
garantir o melhor atendimento à criança tanto no contexto educacional como no da saúde. Também são objetivos
desta etapa garantir a adesão ao fluxo de encaminhamento de crianças com sinais de atraso à saúde, eventualmente
realizando ajustes no fluxo e, por fim, levantar informações para a construção de um Guia Prático (Etapa 4).
Será implantada uma plataforma de monitoria online para postagens de dúvidas a qualquer momento. As questões
serão avaliadas e respondidas de forma remota, garantindo a educação continuada. Essa modalidade terá 100% de
cobertura dos CEIs Diretos, Indiretos e Conveniados no município de São Paulo.
Pessoas envolvidas: 13 articuladoras sociais, equipes escolares de 65 CEIs em campo, 1.335 CEIs e 13 DREs com
acesso à plataforma.

DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS FINAIS: GUIA E REVISTA

ETAPA 4
Março a abril de 2017

ETAPA 5
Maio de 2017 (previsto)
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Disseminar conhecimentos sobre desenvolvimento infantil e os principais sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (bases teóricas sobre o assunto) e, principalmente, retratar melhores práticas a partir das experiências
vivenciadas durante a Etapa de Monitoria (Etapa 3) como forma de instrumentalizar educadores que atuam diretamente com a primeira infância com relação aos encaminhamentos e às medidas preventivas que garantam à criança
a inclusão no ambiente escolar e o acesso à saúde.
Pessoas envolvidas: 1 sociólogo e redator, 1 psicopedagoga, 1 historiadora, 1 analista de dados. Comitê envolvendo
as secretarias municipais de Educação (SME), as da Saúde (SMS), as da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED) e a APAE DE SÃO PAULO.

EVENTO DE LANÇAMENTO DAS PUBLICAÇÕES

Pessoas envolvidas: convidados diversos.
O material será reproduzido em gráfica e em quantidade suficiente para distribuição aos CEIs Indiretos, Conveniados e Diretos (n = 2.240) no município de São Paulo. O material também será disponibilizado para download na página online da APAE DE SÃO PAULO e no Portal da Secretaria Municipal de Educação, a fim de garantir a máxima
disseminação do conhecimento gerado, de forma gratuita e em âmbitos estadual e nacional.
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DIRETORIAS REGIONAIS

3
2

2

5

DRE JAÇANÃ/TREMEMBÉ
Maura Saturnino da Silva

DRE PENHA
Luciana Maria da Silva Ribeiro

DRE BRASILÂNDIA
Viviane Silva Vilaronga

DRE FREGUESIA
Flávia Michele Lopes
Gomes e Oliveira

4

1

3

2

1

DRE PENHA
Débora Cunha Veiga Wenceslau

4

DRE PIRITUBA
Leticia Jordão da Silva

7

10

6

5

DRE GUAIANASES
Paula Gonçalves Silva

6

9
8

10
DRE BUTANTÃ
Eliana Piccinini
de Azevedo

7

12

11

DRE ITAQUERA
Simone Santiago
da Silva

9
11
DRE CAMPO LIMPO
Carolina de
Lima Souza

DRE IPIRANGA
Samanta Mazaroto Volpe

8
DRE SÃO MATEUS
Madelayne
Carcioffi Buzachiello

13

12

13

DRE CAPELA
DO SOCORRO
Edneis Mendes
de Oliveira

DRE SANTO AMARO
Maria da Conceição
Machado Silva Rosa
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1

2

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA

Quantidade de CEIs participantes: 44
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 84
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 149
Articuladora Social: Leticia Jordão da Silva
Formação: Licenciada Plena em Pedagogia pela Faculdades Integradas Rui Barbosa (FIRB),
pós-graduada em Deficiência Intelectual pela Faculdades Integradas Urubupungá (FIU).

Quantidade de CEIs participantes: 40
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 64
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 116
Articuladora Social: Simone Santiago da Silva
Formação: Licenciada em Pedagogia pela União das Instituições Educacionais do Estado
de São Paulo (UNIESP), especialista em Educação Infantil pela UNIESP.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS

Quantidade de CEIs participantes: 40
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 70
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 86
Articuladora Social: Flávia Michele Lopes Gomes e Oliveira
Formação: Graduada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
pós-graduada em Psicopedagogia pela Universidade Bandeirante de São Paulo
(UNIBAN).

Quantidade de CEIs participantes: 22
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 39
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 65
Articuladora Social: Madelayne Carcioffi Buzachiello
Formação: Graduada em Pedagogia pela Universidade Guarulhos (UNG), especialista
lato sensu em Psicopedagogia pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE).

Articuladora Social: Viviane Silva Vilaronga
Formação: Formada em Educação Física com complementação em Pedagogia
para Licenciados pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), pós-graduanda em
Psicopedagogia e Educação Especial em Educação a Distância pela Universidade
Cândido Mendes.

3

4

5

6

12

8

9

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA

Quantidade de CEIs participantes: 34
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 54
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 103
Articuladora Social: Samanta Mazaroto Volpe
Formação: Licenciada plena em Pedagogia pela Universidade São Marcos, pós-graduada lato
sensu em Psicomotricidade pela Universidade São Marcos, pós-graduada lato sensu em Projetos
Sociais e Políticas Públicas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ/TREMEMBÉ
Quantidade de CEIs participantes: 22
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 31
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 53
Articuladora Social: Maura Saturnino da Silva
Formação: Graduada em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo
(UNICID), especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA
Quantidade de CEIs participantes: 31
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 57
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 85
Articuladora Social: Débora Cunha Veiga Wenceslau
Formação: Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Sant’Anna, pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Faculdade Método de São Paulo (FAMESP).

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
Quantidade de CEIs participantes: 44
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 65
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 130
Articuladora Social: Luciana Maria da Silva Ribeiro
Formação: Graduada em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE),
especializada lato sensu em Psicopedagogia pela Faculdades Metropolitanas Unidas
(FMU), acadêmica de Neurociências Aplicada à Educação pelas FMU.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO AMARO

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES
Quantidade de CEIs participantes: 52
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 95
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 130
Articuladora Social: Paula Gonçalves Silva
Formação: Licenciada em Pedagogia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo
(UNIBAN), pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Universidade Cruzeiro
do Sul (UNICSUL).

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO
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Quantidade de CEIs participantes: 18
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 34
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 68
Articuladora Social: Eliana Piccinini de Azevedo
Formação: Graduada em Psicologia Clínica e Escolar pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), especialista em Psicopedagogia Clínica pelo Centro de Estudo e Praxis Jean
Piaget, pós-graduada em Educação Inclusiva pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz.

11

Quantidade de CEIs participantes: 37
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 55
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 60
Articuladora Social: Carolina de Lima Souza
Formação: Graduada em Pedagogia e em Psicopedagogia pela Universidade de Santo
Amaro (UNISA).
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Quantidade de CEIs participantes: 22
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 35
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 74
Articuladora Social: Maria da Conceição Machado Silva Rosa
Formação: Graduada em Psicologia Clínica e Institucional, especialista em Psicopatologia e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Psicoterapia
Psicanalítica Ambulatorial pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
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Quantidade de CEIs participantes: 26
Etapa I) Questionário — Quantidade de educadores participantes: 34
Etapa II) Formação — Quantidade de educadores participantes: 100
Articuladora Social: Edneis Mendes de Oliveira
Formação: Graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade de Santo Amaro
(UNISA), especialista em Deficiência Intelectual pelo Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO,
licenciada plena em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e em Letras pela UNISA.

RELATOS DE CASO

Personagens

ARTICULADORA SOCIAL
Eliana Piccinini de Azevedo1

DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO (DRE) BUTANTÃ:
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)

FAMÍLIA
Relato envolvendo
a criança e sua mãe2

EQUIPE ESCOLAR
do Centro de Educação Infantil
(CEI) Primeiro Lápis

Cenário
A Diretoria Regional de Educação (DRE) Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo, supervisiona,
acompanha e apoia os Centros de Educação Infantil (CEIs) nos distritos de Alto de Pinheiros, Butantã, Itaim
Bibi, Jardim Paulista, Morumbi, Pinheiros, Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia. O CEI Primeiro Lápis
está localizado no bairro Vila Butantã, que integra o distrito de Rio Pequeno.
Esse distrito recebeu o nome de um dos sítios existentes na região que pertenceu aos jesuítas até meados
do século VIII. Foi criado em 1980 com a divisão do distrito do Butantã, por conta da crescente urbanização
da região, que se iniciou em 1901, com a instalação do atual Instituto Butantan3.

1
Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), psicopedagoga clínica pelo Centro de Estudos e Praxis Jean Piaget e pós-graduada em Educação Inclusiva pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz.
2
Nomes não citados preservando-se a identidade da criança e família.
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Divisão de Preservação. Programa Patrimônio
e Referências Culturais nas Subprefeituras. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Butanta_web_1392056560.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2017.
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Caso
Desde o início, ao ser recebida pela equipe do CEI
Primeiro Lápis, a articuladora social observou o envolvimento de todos, da mantenedora, dos funcionários, dos
professores e dos gestores, no atendimento diário a 70
bebês e crianças.
A princípio, a articuladora foi requisitada pelas gestoras para observar uma criança com hidrocefalia na sala
de Minigrupo II. Ao entrar no grupo, percebeu a relação
muito favorável da professora em relação ao desenvolvimento dessa criança.
Nesse grupo, chamou a atenção da articuladora uma
das crianças que explorava ativamente todo o espaço,
interagindo muito mais com os objetos do que com os
colegas. Ao estabelecer um contato direto com a criança no parque, ela lhe disse: “Aranha”, e apontou para o
muro. A articuladora achou que se referia à camiseta que
um colega usava, mas, quando lhe falou, imediatamente
a menina disse: “Não”. Lembrou-se então da bola que
havia visto com o desenho do Homem-Aranha e perguntou: “A bola?”, ao que a criança respondeu: “Sim”,
puxando-a pela mão para perto do muro. A articuladora
pôde ver então que uma das crianças havia jogado a bola
para a casa vizinha. Nesse momento a articuladora social
ficou perplexa com a perseverança da criança no sentido
de se fazer entender e preocupada com a pouca habilidade que apresentava ao se comunicar verbalmente com 4
anos de idade.
Ao relatar para a coordenação e direção os fatos observados, a articuladora social notou certo contentamento
delas quanto as suas preocupações. As gestoras fizeram-lhe
então o relato do caminho percorrido até tomarem a decisão de realizarem, em agosto de 2016, o encaminhamento
da aluna para atendimento na rede de saúde.
A satisfação por constatar que as intervenções realizadas pelo projeto já apresentavam resultados positivos
foi o que levou a articuladora a compartilhá-lo neste
relato, acreditando que a experiência vivenciada pelas
educadoras do CEI Primeiro Lápis pode ser de grande
valia perante as decisões de encaminhamento.
A criança é filha única e mora com os pais. A mãe
tem 24 anos e o pai 38 anos. Na ficha de dados de saúde,
14
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Quando questionada se tinha
a percepção, antes do pedido de encaminhamento do
CEI, dos aspectos levantados
sobre o desenvolvimento de
sua filha, a mãe respondeu:
“Não. Não sei. Como mãe,
é difícil...”

preenchida pela mãe, puderam ser levantadas informações relevantes. A criança nasceu prematuramente em
28 de abril de 2012, com 2,118 kg e 45 cm, tendo alta do
berçário juntamente com a mãe. Passou a falar seu nome
e nomear objetos com 3 anos. Iniciou a vida escolar em
outubro de 2015, quando passou a frequentar o CEI Primeiro Lápis em sala mista.
Participando de reunião com as gestoras e a articuladora, a mãe da menina relatou que durante a gravidez
realizou acompanhamento pré-natal e que sua filha sempre foi assistida por pediatras, mas nunca houve recomendações específicas para algum acompanhamento de
seu desenvolvimento.
As educadoras do CEI, ao relatarem o desenvolvimento da criança, tendo como parâmetro as observações realizadas desde o início do ano, puderam afirmar
que a criança teve avanços na área da linguagem, ampliou o vocabulário e passou a expressar seus desejos
com frases simples. Apresentou também relatos de difícil compreensão para os adultos ao tentar compartilhar
situações vivenciadas, além de, nesse período, um tem-

po curto de concentração nas experiências propostas
pela professora. Em algumas situações, aparentemente
se manteve alheia às solicitações. A criança demonstrou
preferência pelas brincadeiras motoras e geralmente
brincava sozinha, dificilmente compartilhando de brincadeiras com os colegas. Muitas vezes, fixou-se em um
objeto ou brinquedo, quando queria permanecer carregando-o e/ou explorando-o, resistindo e/ou chorando
ao ter de guardá-lo.
Em junho/julho de 2016, a diretora e a coordenadora
do CEI Primeiro Lápis participaram da etapa de formação do Projeto Pequenos Gigantes.
No decorrer dessa proposta de formação, começaram
a estabelecer relações entre os aspectos abordados pelos
docentes e as observações realizadas sobre a criança envolvida nesse caso, principalmente no que se referia ao
desenvolvimento infantil nos casos que necessitassem de
atenção específica. Assim, buscaram esclarecer as dúvidas
com os docentes, como também refletir com a equipe do
CEI sobre as informações e os conhecimentos abordados.
Ainda na etapa de formação, as gestoras do CEI buscaram, com os docentes, referências para o aprimoramento de relatórios de encaminhamento, elaborando a ficha
de encaminhamento médico.
Em agosto de 2016, a direção e a coordenação realizaram reunião de orientação e encaminhamento com a família da criança, que prontamente atendeu às solicitações.
Em visita do Centro de Formação e Acompanhamento à
Inclusão (CEFAI) ao CEI, diretora e coordenadora expuseram o encaminhamento e depois da observação do
CEFAI em sala discutiram o caso da criança.
Ao iniciar a etapa de assessoria de campo, a articuladora social teve conhecimento do percurso realizado pela
equipe do CEI, já relatado. Apesar de o encaminhamento
já ter sido feito, somente a professora demonstrava segurança quanto à ação realizada.
Após os períodos de observação, a articuladora social pôde discutir com direção, coordenação e professora os aspectos do desenvolvimento da criança, relacionando-os com os aspectos levantados pelos docentes
na etapa de formação, de maneira que a equipe pudesse
constatar como positiva a decisão tomada quanto ao pedido de encaminhamento.
Importante ressaltar que o CEI Primeiro Lápis
iniciou seu funcionamento em outubro de 2015, man-

tendo no ano de 2016 a mesma equipe escolar. A decisão de encaminhamento, aqui citada, foi a primeira
a ser realizada nesse período, sendo considerada uma
decisão de extrema responsabilidade, visto envolver as
possibilidades de desenvolvimento da criança e as expectativas dos pais.
Atualmente, a professora busca orientações na plataforma online do projeto, para elaboração do relatório de
acompanhamento/encaminhamento destinado à escola
municipal de educação infantil (EMEI) onde a aluna está
matriculada para o ano de 2017.
A articuladora social, ao explorar os aspectos do desenvolvimento da linguagem, juntamente com a equipe escolar e também em reunião com a mãe, assinalou a
intenção da criança ao expressar suas vivências. Avaliando-se os aspectos bastante positivos dessa busca de interação, concluiu-se sobre a importância de dar apoio à
criança no sentido de entendê-la e poder compartilhar de
suas experiências.
Assim também se observou que em algumas situações, quando chamada sua atenção de forma próxima e
individualizada, a menina respondia às solicitações com
rapidez, o que não ocorria quando não estava próxima
da professora, necessitando ser solicitada várias vezes
para responder.
Quando questionada se tinha a percepção, antes do
pedido de encaminhamento do CEI, dos aspectos levantados sobre o desenvolvimento de sua filha, a mãe respondeu: “Não. Não sei. Como mãe, é difícil...”. Relatou então
que, em algumas situações, não entendia o que a filha queria lhe dizer, pois ficava tudo “embolado”.
Atualmente, com orientação da psicóloga, a mãe ouve
música, canta e dança com a filha e está mais atenta aos
aspectos que envolvem o desenvolvimento da linguagem.
Questionada sobre o encaminhamento de sua filha,
a mãe diz estar satisfeita, pois sabe que “ela terá ajuda
para crescer bem”.
Atualmente a criança passa por um período de estimulação e avaliação com psicóloga na rede pública de saúde. Também está realizando exames de visão e audição.
Considerando-se os dados citados, juntamente com
os aspectos observados na rotina escolar, poderíamos
afirmar que o encaminhamento para atendimento com
profissionais especializados era imprescindível para o
melhor desenvolvimento da criança.
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Personagens

DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO (DRE) GUAIANASES:
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)

ARTICULADORA SOCIAL
Paula Gonçalves da Silva1

FAMÍLIA
Relato envolvendo a criança
e sua mãe2

EQUIPE ESCOLAR
do Centro de Educação
Infantil (CEI) Estrelinhas Cadentes

Cenário
A Diretoria Regional de Educação (DRE) Guaianases, na região leste da cidade de São Paulo, supervisiona, acompanha e apoia os Centros de Educação Infantil (CEIs) nos distritos de Lajeado, Guaianases e Cidade Tiradentes.
O CEI Estrelinhas Cadentes está localizado no bairro Jardim Ideal, que faz parte do distrito de Cidade Tiradentes.
Os primeiros dados históricos sobre a região leste referem-se à fundação da aldeia jesuítica de São Miguel
de Ururaí, em 1600. Com a construção das estradas de ferro, a partir de 1875, a região se expandiu com campos cultivados e a exploração de pedras, areia e argila. O distrito Cidade Tiradentes foi concebido em área
pertencente à Fazenda Santa Etelvina, e, ao final do século XIX, nela residiam colonos imigrados da Europa.
A fazenda foi comprada pela Prefeitura de São Paulo em 1970, para a construção de moradias populares3.

Licenciada em Pedagogia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo (UNIBAN Brasil), pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Universidade
Cruzeiro do Sul (UNICSUL).
2
Nomes não citados, preservando-se a identidade da criança e da família.
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Divisão de Preservação. Programa
Patrimônio e Referências Culturais nas Subprefeituras. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/CidadeTiradentes_web_1392056721.
pdf>. Acesso em: 7 abr. 2017.
1
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Caso
Na assessoria em campo, a articuladora social
no CEI Estrelinhas Cadentes, em decorrência da
discussão sobre o desenvolvimento infantil e atenção específica ao atendimento das necessidades de
cada criança, acompanhou o caso aqui relatado, assinalando que as necessidades de apoio à criança em
questão eram notórias.
A criança nasceu em agosto de 2014 e iniciou
suas atividades no CEI em dezembro de 2015 com
aproximadamente 1,5 ano de idade.
Constatou-se que o CEI possuía poucos documentos sobre o desenvolvimento e história de vida da
criança. Existia um único relatório médico, entregue
pela mãe, da época em que a menina nasceu, indicando
diagnóstico de hidrocefalia congênita. No entanto, em
reunião com a mãe da criança, foram registradas novas
informações sobre o seu diagnóstico, apontando um
caso de hidranencefalia. Apesar da nova identificação,
não foram apresentados pela mãe exames ou laudos associados a essa segunda hipótese.
Em artigos da área da saúde, podemos observar
como ambos os diagnósticos se diferenciam: “A hidrocefalia é definida como um transtorno na hidrodinâmica liquórica, com aumento do seu volume no compartimento intracraniano, da dilatação e da pressão
intracraniana” (MUNIZ; PAIVA; ARAÚJO, 2015); “A
hidranencefalia é definida como ausência dos hemisférios cerebrais, e a ocorrência de grande massa cística
preenchendo a cavidade craniana, com a presença de
tálamo e tronco cerebral” (PANTE et al., 2011).
Para afirmar esse diagnóstico, o CEI solicitou à
família uma avaliação, por meio da Unidade Básica
de Saúde (UBS), disponibilizando telefone da unidade da região, porém a família negou esse auxílio,
por ter convênio médico. Mesmo com o encaminhamento para que fosse atualizada a avaliação, na época o CEI não obteve retorno.
Segundo o relato da equipe do CEI, a criança
mora com o pai, a mãe e uma irmã, e existe na família membros com histórico de quadro psiquiátrico.

O CEI redigiu um documento de encaminhamento, requisitado pelo CEFAI,
para envio à unidade de
saúde, tendo em vista que
a unidade escolar precisava
com urgência de orientações
para realizar os devidos cuidados com a criança.

Durante o primeiro semestre de 2016, a mãe da
criança comparecia ao CEI para alimentá-la e medicá-la, pois seu quadro necessitava de alimentação
com consistência específica dos alimentos, por conta do risco de engasgos. Após esse período de adaptação, as professoras passaram a alimentar e medicar
a aluna, seguindo a dieta orientada pela mãe.
Nas observações realizadas, a articuladora constatou que a professora carregava a criança nos braços
para o deslocamento nos ambientes do CEI. A professora contava com o apoio de uma professora volante
na turma do Berçário II, composta de nove crianças.
A criança usava medicamento contínuo, passava
boa parte do tempo deitada em um bebê conforto.
Não apresentava motivação para movimentar-se
nem acompanhava visualmente o movimento dos
objetos ou das pessoas no ambiente escolar. Seu
quadro era de hipertonia muscular (estiramento dos
membros de forma rígida, sem apresentar flexibilidade), vista principalmente nas mãos.
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Com base nas observações relatadas e em reuniões com a equipe do CEI, iniciou-se o processo de
intervenção na assessoria em campo, que se desenvolveu em ações com a equipe escolar, com a família
e a DRE Guaianases.
Nessa ocasião, o CEFAI buscou efetivar reunião
com a família, não obtendo êxito. Desse modo, o
caso foi contextualizado para a supervisão da DRE
Guaianases, responsável pelo acompanhamento
do CEI.
Prosseguindo, para garantir eficiência nas ações
em relação à criança, o CEI conseguiu reagendar
uma reunião com a família, e a mãe compareceu na
data agendada. Nessa reunião, estiveram também
presentes a professora do CEFAI e a articuladora.
A mãe reafirmou o diagnóstico de sua filha, de
hidranencefalia. Entregou os relatórios médicos e
informou que a criança fazia acompanhamento com
o neurologista a cada seis meses. Quanto à consulta
com o pediatra para obter o encaminhamento para
tratamentos específicos na área da saúde, a mãe
contou não ter conseguido agendá-la. Estava preocupada com a dificuldade de respiração da criança,
quadro que indicou a necessidade de cirurgia de
adenoide a ser realizada em breve.
Com apoio dos docentes da plataforma, o CEI
redigiu um documento de encaminhamento, requisitado pelo CEFAI, para envio à unidade de saúde,
informando sobre a questão do diagnóstico de hidranencefalia, sugerindo atendimento médico especializado com nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga, tendo em vista
que a unidade escolar precisava com urgência de

Nas assessorias em
campo, a articuladora
(...) "pôde constatar
que grandes mudanças
positivas na vida de
uma criança podem
ocorrer por intermédio
de simples ações”.
orientações para realizar os devidos cuidados com
a criança.
A criança foi submetida à cirurgia de adenoide
no mês de março de 2017 e, segundo o CEFAI, neste
mesmo mês, encaminhada ao núcleo multidisciplinar para avaliação e acompanhamento.
Nas assessorias em campo, a articuladora diz ter
experimentado muitos sentimentos: “Momentos de
satisfação, ao contemplar os trabalhos realizados
nos CEIs e o empenho de todos os envolvidos no
Projeto Pequenos Gigantes e momentos de ansiedade, por querer oferecer o melhor e atingir o máximo
possível as necessidades de cada situação encontrada. Também pôde constatar que grandes mudanças
positivas na vida de uma criança podem ocorrer por
intermédio de simples ações”.

REFERÊNCIAS
MUNIZ, N. T. A.; PAIVA, M. L. F.; ARAÚJO, L. I. Atuação fonoaudiológica
na hidrocefalia congênita com derivação ventrículo peritoneal: relato de
caso. Revista CEFAC, v. 17, n. 4, jul./ago. 2015. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462015000401351>.
Acesso em: 07 abr. 2017.
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PANTE, F. R. et al. Malformações congênitas do sistema nervoso central:
prevalência e impacto perinatal. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 55, n. 4,
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Personagens

ARTICULADORA SOCIAL
Samanta Mazaroto Volpe1

DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO (DRE) IPIRANGA:
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)
EQUIPE ESCOLAR
do Centro de Educação
Infantil (CEI) Educar

FAMÍLIA
Relato envolvendo
a criança e seu pai2

Cenário
A Diretoria Regional de Educação (DRE) Ipiranga supervisiona, acompanha e apoia os Centros de Educação
Infantil (CEIs) nos distritos de Vila Prudente, Vila Mariana, Sé, Saúde, São Lucas, Santa Cecília, Sacomã, República,
Liberdade, Ipiranga, Moema, Cursino, Consolação, Cambuci, Bom Retiro e Bela Vista.
O CEI Educar localiza-se na zona sudeste do munícipio de São Paulo, no distrito do Ipiranga.
O distrito do Ipiranga abriga importantes pontos históricos, como o Museu Paulista da Universidade de São
Paulo, conhecido como o Museu do Ipiranga. O fato de a área estar localizada entre a região central da capital e a
saída para o Porto de Santos favoreceu desde cedo o desenvolvimento industrial. Em 1950, o então chamado Bairro
Operário despontou como um dos mais industrializados da cidade3.

Graduada em Pedagogia (Licenciatura Plena) pela Universidade São Marcos, pós-graduada Lato Sensu em Psicomotricidade pela Universidade São Marcos,
pós-graduada Lato Sensu em Projetos Sociais e Políticas Públicas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
2
Nomes não citados, preservando-se a identidade da criança e família.
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Divisão de Preservação. Programa
Patrimônio e Referências Culturais nas Subprefeituras. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Ipiranga_web_1392056835.pdf>.
Acesso em: 7 abr. 2017.
1
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Caso
As visitas para observação dos trabalhos realizados
nos CEIs, as reuniões com as equipes escolares e as reflexões envolvendo intervenções que atendessem às necessidades das crianças em suas especificidades foram algumas das ações desenvolvidas pela articuladora social,
visando conhecer a realidade de cada CEI.
Nas atuações dentro das creches, chamou a atenção da articuladora o caso da criança nascida em novembro de 2013, na época com quase 3 anos, com Síndrome de Down.
Iniciou-se o acompanhamento do caso, com o intuito de resgatar o histórico dessa criança e o envolvimento
de sua família, a fim de buscar a confirmação dos principais serviços da rede, para atender as suas demandas.
A criança foi matriculada no CEI no segundo semestre de 2015 e reside com o pai de 20 anos, o tio de 22
anos e o avô paterno de 65 anos.
Com a equipe escolar e principalmente com a professora, a articuladora obteve informações em relatos de
grandes conquistas da criança. Por exemplo: No decorrer do ano de 2016 a criança começou na creche sem
conseguir manter o corpo ereto, agora se levanta sozinha
e dá alguns passos sem apoio. Atualmente, aponta o que
quer e demonstra quando algo não a agrada, faz representações por meio das imitações dos colegas.
No entanto, a equipe escolar levantou a possibilidade de que a menina fosse pouco estimulada em casa.
Disse que a criança chegava com as roupas muito sujas e,
em algumas ocasiões, com febre, sem recomendações da
família para possíveis medicações. “A criança apresenta
um quadro de baixa imunidade e fica doente constantemente. Os comunicados sobre essas ocorrências são enviados pela agenda, que não é respondida pela família”.
Também foi informado pela equipe que, ao iniciar
as atividades na creche, a criança chegou com falhas no
cabelo na parte posterior da cabeça, possível sinal de permanecer no berço por muito tempo. “A criança faz uso do
transporte escolar e na volta para casa o motorista, muitas vezes, tem de aguardar um tempo excessivo até que alguém venha buscá-la no ponto previamente combinado”.
Oferecendo recursos para um melhor atendimento
à criança, a equipe solicitou uma reunião com o pai com
20
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a presença do Centro de Formação e Acompanhamento
à Inclusão (CEFAI), das gestoras do CEI, da professora
da criança e da articuladora social.
Nessa reunião foram levantados os principais aspectos de análise do caso, conversando-se com o pai sobre a
atenção e os cuidados que possibilitassem o desenvolvimento saudável da criança.
Segundo relato do pai, a mãe abriu mão da criança
havia oito meses. Dessa forma, ele assumiu a responsabilidade e os cuidados da criança. Disse entender as demandas de sua filha e estar fazendo tudo para atender a
essas necessidades.
O pai foi orientado sobre a questão da garantia de
direitos, serviços de apoio disponíveis e a possibilidade
de mudança para uma creche mais próxima de sua residência, evitando o gasto com perua, valor que poderia
ser usado para complementar a renda familiar, pois o pai
se encontrava desempregado.
O pai não deu explicações sobre o comprovante de
endereço informado na matrícula, que não correspondia
ao endereço onde a família reside. Informou que sua filha
realizava acompanhamento na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE DE SÃO PAULO), e em levantamento na Organização se constatou um número alto
de faltas ao atendimento.
O CEFAI orientou a direção da creche a solicitar participação no fórum do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), buscando oferecer apoio à criança e à família.
A responsabilidade do CEI é de fundamental importância, e a sua participação nesse processo de encaminhamento,
determinante para a evolução do apoio à criança e sua família.
A professora da criança, ao final do processo, escreveu o seguinte relato: “Entendo que a criança com Síndrome de Down é uma criança como outra qualquer,
podendo desenvolver-se, até mesmo, como qualquer
outra criança, porém com seu tempo próprio. Hoje, ela
participa de todas as atividades propostas e compreende
tudo o que está acontecendo a sua volta. É muito inteligente e vem se desenvolvendo mais e mais a cada dia.
Se for compará-la a muitas outras crianças do grupo,
pensando em como ela estava quando iniciou conosco,
seu desenvolvimento foi muito maior”.

Personagens

ARTICULADORA SOCIAL
Maura Saturnino da Silva1

FAMÍLIA
Relato envolvendo
a criança e sua mãe2

DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO (DRE) JAÇANÃ-TREMEMBÉ:
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)
EQUIPE ESCOLAR
do Centro de Educação
Infantil (CEI) Jardim Cabuçu
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
de São Paulo

Cenário
A Diretoria Regional de Educação (DRE) Jaçanã-Tremembé supervisiona, acompanha e apoia os Centros de
Educação Infantil (CEIs) nos distritos de Jaçanã, Mandaqui, Santana, Tremembé, Tucuruvi, Vila Guilherme, Vila
Maria e Vila Medeiros.
O CEI Jardim Cabuçu localiza-se no bairro Jardim Modelo, no distrito de Jaçanã. O distrito desenvolveu-se a partir de 1893 em torno da Estação Cantareira, que fazia parte da Estrada de Ferro Cantareira. Até
1931 a área do distrito de Jaçanã era chamada de Guapira. A área fazia parte da rota utilizada para a Mantiqueira e Minas Gerais. Em 1950, instalou-se no Jaçanã o primeiro estúdio cinematográfico de São Paulo, a
Companhia Cinematográfica Maristela3.

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduada em Pedagogia pela Universidade Cidade de São
Paulo (UNICID).
2
Nomes não citados, preservando-se a identidade da criança e família.
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Divisão de Preservação. Programa
Patrimônio e Referências Culturais nas Subprefeituras. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Jacana_web_1392056948.pdf>. Acesso
em: 7 abr. 2017.
1
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Caso
Ao chegar ao CEI Jardim Cabuçu, a articuladora social verificou a atuação das professoras em seus grupos e
acompanhou as práticas pedagógicas desenvolvidas no
dia a dia. A equipe escolar compartilhou com a articuladora as observações e intervenções que vinham sendo
realizadas nos casos de bebês e crianças para os quais
avaliavam ser necessária atenção específica.
Um dos casos discutidos nesse processo será aqui
relatado, referente a uma criança que nasceu em abril de
2013 e frequenta o CEI Jardim Cabuçu desde dezembro
de 2014.
A professora disse que a criança interagia com os colegas de sala, atuava nas brincadeiras em que desenvolvia o faz de conta, era carinhosa e afetuosa. Apresentava
habilidades motoras fina e grossa. No entanto, a educadora notava que na maioria das explorações que envolviam a expressão oral a menina não acompanhava o
grupo e às vezes ficava irritada. Observava que a criança,
constantemente, levava os objetos à boca, por exemplo,
mordendo a boneca ao brincar. Ao expressar-se verbalmente, por muitas vezes pronunciava apenas sílabas,
permanecia pouco tempo nas atividades e buscava enxergar os objetos aproximando-os dos olhos.
A coordenadora também expôs suas observações
sobre o desenvolvimento da criança e comentou: “Sabemos que criança da mesma faixa etária já consegue
elaborar frases simples e pronuncia a maioria das palavras por completo e com clareza. O que notamos no desenvolvimento é que por meio de gestos ela se expressa
muito bem, porém apresenta dificuldades na pronúncia
das palavras, pronunciando por muitas vezes sílabas.
Apesar de participativa, ela não aprecia muito as atividades orais como cantar música ou a hora da história, mas
do seu jeito conversa com as bonecas, dá ordem para ficarem quietas e se vê algum amigo fazendo algo chama
a atenção das professoras e identifica quem era”. Citou
o trabalho que as professoras realizavam: “As professoras vêm trabalhando e incentivando bastante a linguagem oral. Assim, já notamos algumas palavras, que antes
eram apenas sílabas, serem pronunciadas com clareza,
por exemplo: Ti agora é tia, bo agora é bola, be agora é
22
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“As professoras vêm trabalhando e incentivando bastante a linguagem
oral. Assim, já notamos
algumas palavras, que
antes eram apenas sílabas, serem pronunciadas
com clareza (...)".

bebê”. Relatou ainda que a criança não apresenta déficit
na compreensão semântica das palavras: “Sempre que
solicito algo, ela sempre realiza”.
Mediante as considerações citadas, a coordenação
contou que já havia realizado reunião com a mãe da
criança. Nessa ocasião a mãe disse que também tinha
observado esses comportamentos em casa, mas que, ao
realizar consulta com o pediatra, este não apontou nenhuma dificuldade.
Na troca de informações e reflexões sobre o desenvolvimento da criança a coordenadora solicitou
para a articuladora social orientação no que diz respeito às ações necessárias para realizar o encaminhamento da criança.
Nesse momento, a articuladora social disponibilizou ajuda às educadoras no processo da obtenção de
informações pela plataforma online do projeto, com o intuito de aprimorar o relatório de encaminhamento para
o pediatra.
Na plataforma online as instruções foram fornecidas
pela docente responsável pelo tema Observações e Re-

latórios, que primeiramente questionou a equipe para
poder compreender os aspectos constatados no desenvolvimento da aluna.
A docente enfatizou a importância de que as observações fossem realizadas abrangendo os diversos aspectos
do desenvolvimento. Orientou que as observações devem
servir de base para o relatório, que se devem enfatizar primeiramente as habilidades da criança, sua atuação nas
atividades, as pronúncias dos sons das palavras especificamente, as brincadeiras que realiza, a relação com os adultos e com as outras crianças etc. Esses dados auxiliaram a
coordenadora e a professora na elaboração do relatório de
encaminhamento entregue posteriormente à família.
Prosseguindo em sua atuação, a articuladora social
realizou visita à DRE Jaçanã-Tremembé, onde conversou com a professora do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) sobre os dados discutidos com a equipe do CEI.
Ainda, no decorrer do projeto a articuladora participou de reunião da coordenadora do CEI com a mãe
da criança. A mãe contou que sua filha passou em consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Edu
Chaves e foi encaminhada para a unidade do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) de Santana para avaliação. Comentou que o relatório feito pelo CEI auxiliou
muito no encaminhamento na rede de saúde.
A mãe afirmou que o desenvolvimento de sua
filha ocorreu adequadamente; a menina sentou, engatinhou e andou no esperado para a idade. Saiu das
fraldas com 2 ou 3 anos aproximadamente, no entanto desde cedo a família percebeu que a menina tem
dificuldades na fala e fica irritada quando não consegue pronunciar as palavras.
Outros dados, relativos às dificuldades na acuidade
visual, foram acrescentados. A mãe diz que essas dificuldades foram percebidas pela avó, que desde cedo observava que a menina levava os brinquedos muito próximo
aos olhos e que a filha usa óculos desde 2015, com grau
elevado. A mãe demonstrou estar muito preocupada
com os comentários do médico oftalmologista, pois ele
explicou que esses “problemas” visuais podem estagnar
ou avançar, mas ela não soube detalhar exatamente a
quais “problemas” o médico se referia. As questões de
visão estão sendo tratadas no Hospital CEMA, da Mooca, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A articuladora (...)
teve a oportunidade de perceber que os
momentos de reflexão
incentivaram os professores na ampliação de
seus estudos (...).

Em sequência, a professora do CEFAI requisitou
reunião com a mãe da criança, enfatizando o aspecto
da acuidade visual a ser investigado, no entanto a mãe
comentou que não tinha mais as receitas do oftalmologista e que gostaria de ter mais informações do médico.
Mediante o exposto, foi solicitado que a coordenação
do CEI auxiliasse a família em outro relatório, direcionando as perguntas que a mãe gostaria de fazer ao
oftalmologista acerca do diagnóstico e do prognóstico
no tratamento de sua filha.
Finalizando o trabalho de assessoria em campo, a
articuladora social e a professora da criança acessaram
a plataforma online do projeto conversando com a docente responsável pelo tema Práticas Pedagógicas Inclusivas. Puderam planejar atividades específicas para o
desenvolvimento da comunicação e da linguagem oral.
A docente assinalou que o CEI poderia buscar apoio de
profissionais da área de fonoaudiologia para estimulação
mais específica.
A articuladora disse que trabalhar no Projeto Pequenos Gigantes acrescentou muito à sua carreira
profissional. Teve a oportunidade de perceber que os
momentos de reflexão incentivaram os professores na
ampliação de seus estudos e que as intervenções no
caso relatado foram importantes para o desenvolvimento da criança.
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Personagens

ARTICULADORA SOCIAL
Madelayne Carcioffi Buzachiello1

FAMÍLIA
Relato envolvendo
a criança e sua mãe2

DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO (DRE) SÃO MATEUS:
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)
EQUIPE ESCOLAR
do Centro de Educação
Infantil (CEI) Príncipe Encantado
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
de São Paulo

Cenário
A Diretoria Regional de Educação (DRE) de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo, supervisiona,
acompanha e apoia os Centros de Educação Infantil (CEIs) nos distritos de Iguatemi, São Mateus, São Rafael e
Sapopemba. O CEI Príncipe Encantado está localizado no bairro Jardim Helena, que integra o distrito de Iguatemi.
A área do distrito começou a ser loteada em 1965. Os moradores da área são, na maioria, trabalhadores migrantes do Nordeste, de Minas Gerais, do Paraná e do interior de São Paulo. Com uma cultura complexa e diversificada, a área do distrito mantém, em parte, a aparência rural, onde se situam as nascentes dos rios Aricanduva,
Limoeiro e Palanque3.

1
Especialista em Psicopedagogia pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), graduada em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos (UNG).
²Nomes não citados, preservando-se a identidade da criança e da família.
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Divisão de Preservação. Programa
Patrimônio e Referências Culturais nas Subprefeituras. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Sao_Mateus_web_1392057673.pdf>.
Acesso em: 7 abr. 2017.
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Caso
Dando início aos trabalhos de assessoria em campo, na terceira fase do projeto, a articuladora social
e as educadoras do CEI Príncipe Encantado refletiram sobre a etapa de formação nos temas referentes
às práticas pedagógicas inclusivas e à identificação
de sinais de atenção no desenvolvimento infantil.
Nessa análise, a equipe escolar constatou a necessidade de fortalecer o trabalho pedagógico realizado
com uma das alunas da sala do Minigrupo I.
Segundo a professora da criança e as gestoras
do CEI, a criança apresentava alterações no tônus
muscular e comprometimento da coordenação motora, com dificuldade de locomoção e apreensão dos
objetos, não andava sem apoio e nos deslocamentos
pelo CEI era levada no colo, andava com a ajuda de
um adulto ou engatinhava. Expressava-se com um
repertório adequado de palavras, comunicava-se
com as demais crianças do grupo de forma clara e
demonstrava interesse em participar das atividades
propostas. A professora informou que, recentemente, a fisioterapeuta que acompanha a criança indicou
o uso de um andador, aparelho que permitiria mais
autonomia da criança em seus deslocamentos.
Após definidos os objetivos da assessoria, a articuladora iniciou a observação e o levantamento
de dados da criança. Uma reunião com a família foi
agendada para a atualização e ampliação dos dados
de saúde.
A mãe da criança compareceu à reunião e demonstrou interesse em compartilhar com a articuladora, a professora e as gestoras do CEI informações
sobre o desenvolvimento de sua filha.
Na gravidez, no sétimo mês de gestação, a mãe
apresentou problemas cardiológicos que levaram os
médicos a realizar o parto prematuro por cesariana.
A bebê permaneceu um mês na incubadora e teve
alta do hospital com 3 meses de idade. No primeiro
ano de vida fez tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta.
Atualmente, a menina realiza sessões de fisioterapia duas vezes por semana, com profissional da

A mãe da criança compareceu à reunião e
demonstrou interesse em
compartilhar com a articuladora, a professora e
as gestoras do CEI informações sobre o desenvolvimento de sua filha.

rede particular de saúde, o qual requisitou para a
mãe a compra de um andador. Por dificuldades financeiras, a família optou por alugar um andador e
disse não ter condições de adquirir uma nova goteira ortopédica para uso noturno — o aparelho que a
criança utilizava anteriormente está pequeno.
A criança mora com os pais e os avós. Os pais trabalham, mas a mãe atualmente está desempregada.
A mãe concluiu seu relato dizendo que já levou a
filha a diversos médicos (neurologista, pediatra e ortopedista), e nenhum deles apresentou um diagnóstico com base nos exames clínicos ou de imagens.
Sobre o desenvolvimento da filha, a mãe afirmou:
“Ela aprende muito rápido, é muito esperta”.
Com a atualização dos dados da criança, a articuladora e as gestoras do CEI entraram em contato com
a DRE São Mateus, especificamente com o Centro de
Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI).
Prontamente foram atendidas pela professora de
Apoio e Acompanhamento à Inclusão que já acompaREVISTA DI • ESPECIAL PEQUENOS GIGANTES • 2017
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A mãe contou que
conseguiu retirar no HC/
FMUSP um andador
para a filha. A ortopedista requisitou uma
órtese suropodálica,..., e
o hospital vai informar a
mãe sobre a retirada do
aparelho assim que ele
estiver disponível.

nhava o caso e se prontificou a participar de uma nova
reunião com a mãe, tendo por objetivo direcionar às
possibilidades de encaminhamento da criança.
Em reunião, a professora do CEFAI orientou a
mãe na busca de atendimento nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs) da Secretaria Municipal de Saúde, onde a criança poderia ser avaliada
por uma equipe multidisciplinar, ter acompanhamento e usufruir a oferta de aparelhos ortopédicos e
meios auxiliares de locomoção.
Em orientação ao CEI, a professora do CEFAI
indicou a necessidade de construção de rampa de
acesso às salas de aula, conforme legislação e normas em vigor, e a adaptação de um dos banheiros
com barras de apoio e assentos adequados.
No decorrer desse processo, a articuladora pôde
acompanhar professoras e gestoras do CEI, que buscaram ampliar informações e conhecimentos na plataforma online do Projeto Pequenos Gigantes.
No início de 2017, ao retomar o contato com o
CEI, após as férias escolares, a articuladora social
constatou que a construção da rampa possibilitou
o acesso à criança e a outras pessoas que pudessem
dela necessitar. O CEI informou que a adaptação do
banheiro seria realizada em breve.
26
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Em reunião com a mãe, a articuladora e as educadoras do CEI receberam a informação de que a
criança foi atendida por uma equipe multidisciplinar no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP).
A família recebeu o resultado da avaliação da criança, com diagnóstico de paralisia cerebral. O laudo
ainda será entregue à família.
A mãe contou também que conseguiu retirar no
HC/FMUSP um andador para a filha. A ortopedista requisitou uma órtese suropodálica, indicada para
manter a articulação do tornozelo na posição funcional, e o hospital vai informar a mãe sobre a retirada do
aparelho assim que ele estiver disponível. A mãe retornará para reavaliação da criança no HC/FMUSP em
um ano, com data já agendada. A família, com acompanhamento da assistente social, já realizou o pedido
do bilhete único especial e aguarda o recebimento de
laudo para averiguar benefícios de acordo com a Lei
Orgânica da Assistência Social na Previdência Social.
Nesse processo, envolvendo vários atores, as
ações discutidas e efetivadas puderam atender às necessidades observadas na interação da criança com
o meio, alcançando o objetivo de apoiar e favorecer
seu pleno desenvolvimento.

Personagens

DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO (DRE) SÃO MIGUEL:
Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI)

ARTICULADORA SOCIAL
Luciana Maria da Silva Ribeiro1

FAMÍLIA
Relato envolvendo
a criança e seu pai2

A

EQUIPE ESCOLAR
do Centro de Educação
Infantil (CEI) Jardim das Camélias

Cenário

Diretoria Regional de Educação
(DRE) São Miguel, na zona leste da
cidade de São Paulo, supervisiona,
acompanha e apoia os Centros de
Educação Infantil (CEIs) nos distritos de Jacuí, Vila Curuçá, São Miguel, Jardim Helena
e Itaim Paulista.
O CEI Jardim das Camélias está localizado no
bairro Jardim das Camélias, que faz parte do distrito

de Vila Jacuí. A área do distrito de Jacuí tornou-se
urbana com o impulso da Companhia Nitro Química
Brasileira, que se estabeleceu no distrito vizinho de
São Miguel, e a ampliação da Estrada de Ferro Central do Brasil, com as estações São Miguel e Variante
Calmon Viana. A ferrovia facilitou a mobilidade da
população local e o transporte de mercadorias, trouxe trabalhadores migrantes, em geral nordestinos, e
novos hábitos para a região3.

Pedagoga pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), especialista em Psicopedagogia pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
(FMU), estudante do curso de Neurociências Aplicada à Educação pelo FMU.
2
Nomes não citados, preservando-se a identidade da criança e da família.
3
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Divisão de Preservação. Programa
Patrimônio e Referências Culturais nas Subprefeituras. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Sao_Miguel_web_1392057688.pdf>.
Acesso em: 7 abr. 2017.
1
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Caso
Em setembro de 2016, a articuladora iniciou a
etapa de assessoria em campo no CEI Jardim das
Camélias tendo como meta observar as interações
sociais e o desenvolvimento socioafetivo, motor e
cognitivo das crianças na sala de Minigrupo I.
No decorrer das observações, a professora comentou que uma das crianças, nos últimos meses,
adquiriu o repertório de aproximadamente dez palavras, evoluindo no aspecto da linguagem. A professora questionava como prosseguir estimulando
avanços, avaliando as necessidades específicas dessa criança.
Com o objetivo de levantar dados sobre o desenvolvimento da criança, a articuladora reuniu-se com
a professora, que trouxe várias informações. Disse
que o menino, nos momentos das brincadeiras, não
interagia com o grupo, apenas corria pela sala parecendo não entender a demanda do ambiente, tinha
preferência por brincar isoladamente, utilizando os
brinquedos sem funcionalidade. Apreciava explorar:
carrinhos, blocos lógicos e massinha. Observava que
ele se encontrava na fase de aquisição da linguagem
e repetia o que lhe era dito, tendo dificuldades em
solicitar o que desejava, não pronunciando seu próprio nome quando lhe era perguntado. Nos momentos de cantiga de roda, apresentava comportamento
inquieto, apenas se atentava à música do pintinho
amarelinho. Como estratégia, a professora sentava-o
em seu colo, com o propósito de incluí-lo nas atividades de música e hora da história. Nas atividades
de pintura, por exemplo, permanecia mais tempo
atento e concentrado na proposta.
Podia ser observado bom desenvolvimento motor: corria, andava, pulava e mantinha bom equilíbrio corporal. Não controlava o esfíncter.
Ao relatar os aspectos comportamentais, a professora citou que a criança ainda não seguia as regras do grupo, correndo pela sala fora do horário
combinado e não aceitando limites, apesar de compreender os comandos. Apresentava inquietação
28
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Ao relatar sobre a criança
em casa, o pai disse (...)
que não havia procurado um fonoaudiólogo, pois
alguns familiares tinham
afirmado que até completar
3 anos de idade seria normal a criança apresentar
aquele tipo de fala.

nos momentos que envolviam as interações sociais e
a linguagem. Tinha dificuldades para seguir instruções e solicitar o que desejava.
Durante as colocações citadas, a professora levantou dúvidas referentes ao planejamento de práticas pedagógicas que pudessem auxiliar no desenvolvimento do aluno. Essas questões foram então
encaminhadas para as docentes da plataforma online
do projeto, que abordavam os seguintes temas: Práticas Pedagógicas Inclusivas e Psicomotricidade e
Prevenção e Sinais de Atraso na Educação Infantil.
As docentes sugeriram um texto explicando as
fases do desenvolvimento da linguagem com sugestões de propostas para cada fase.
A professora tirou também algumas dúvidas que
tinha a respeito de como trabalhar as questões apresentadas em sala. A especialista orientou-a a utilizar
uma rotina e, referente ao desfralde, orientou o controle de fralda seca.

Com base nas observações e intervenções realizadas pela assessoria de campo e nas orientações
feitas pelas docentes na plataforma, a professora alterou algumas estratégias em sala de aula. Por exemplo, ela passou a abaixar e olhar para a criança, solicitando que repetisse os nomes dos seus amigos,
dos profissionais da sala e o seu próprio nome. Ainda, nos momentos de brincadeira, passou a oferecer
instruções simples e disponibilizar mais tempo para
que o aluno se apropriasse do contexto.
Em continuidade, a articuladora social participou de reunião com a professora de Apoio e Acompanhamento à Inclusão do Centro de Formação e
Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) e a diretoria do CEI, em que foram colocadas sugestões de
atividades de estimulação para o desenvolvimento
da linguagem e socialização da criança no ambiente do CEI.
A família da criança foi convidada para uma reunião
de orientação, na qual foram sugeridas algumas intervenções que favorecessem o desenvolvimento da criança perante as dificuldades observadas e relatadas pela
professora para o pai, que esteve presente. Participaram
da reunião o pai da criança, a professora e a gestora do
CEI, a professora do CEFAI e a articuladora.
Ao relatar sobre a criança em casa, o pai disse
que seu filho brincava com o primo, repetia o que
chamava sua atenção nos comerciais e balbuciava
quando desejava água e doce. Disse perceber que o
desenvolvimento da linguagem de seu filho era diferente, pois repetia as palavras e não tinha iniciativa em se comunicar. Disse que não havia procurado
um fonoaudiólogo, pois alguns familiares tinham
afirmado que até completar 3 anos de idade seria
normal a criança apresentar aquele tipo de fala. Informou, ainda, que seu filho nasceu de parto prematuro, em março de 2014, com 7 meses e três semanas, que ficou internado por oito dias para adquirir
peso e que foi amamentado com leite materno até os
3 meses de idade.
Diante das colocações do pai, a equipe escolar
considerou a importância de um trabalho específico e recomendou que fosse realizada a avaliação
com fonoaudiólogo.

Diante das colocações
do pai, a equipe escolar
considerou a importância
de um trabalho específico e recomendou que fosse
realizada a avaliação
com fonoaudiólogo.

No início do ano letivo, a articuladora retornou
ao CEI, à sala de Minigrupo II que a criança passou a frequentar no ano de 2017. Puderam ser observados alguns avanços em seu desenvolvimento.
Segundo a professora, o menino tem demonstrado
a intenção de pronunciar palavras, como, por exemplo, mãe. No momento da interação social se integrou aos demais colegas na sala. Na roda de conversa conseguiu se concentrar por cerca de cinco
minutos. Em relação ao banheiro, seria necessário
que o CEI realizasse um trabalho de desfralde juntamente com a família. Quanto à linguagem, a articuladora sugeriu algumas atividades para estimular
o desenvolvimento da comunicação oral e gestual,
como, por exemplo, a confecção de quadro com
imagens sequenciais da rotina diária, de forma que
a criança conseguisse perceber o que o ambiente estava solicitando que ela fizesse naquele momento e,
assim, conseguisse acompanhar.
Com relação à postura da família, a mãe entendeu que seu filho necessitava de acompanhamento,
conforme foi orientado em reunião para o pai, e a
criança iniciou uma avaliação e o tratamento com
uma fonoaudióloga.
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RELATO-POEMA

Carolina de Lima Souza1, a caminho do bairro M’Boi Guaçu – CEI Mãe Zaza I

Verdinhas
Onde não se veem flores
Onde o mato cresce
Verde
Onde o que assola
São as dores
Do cotidiano de luta
Onde se vai
E onde se vem
Onde não se veem as flores
Onde o Guaraci reflete a luz
No amanhã de incertezas
Amanhã de indecisões
Mas...
O mais bonito
Dessa história
Nessa vista
É o coração
Cheio de calor
Cheio de esperança
Nas crianças
Que como mato crescem
Verdinhas de amor.

Uma das mais relevantes expressões humanas se dá por meio da subjetividade. As artes, em suas mais diversas
formas, além de compor o arcabouço de saberes, de construir qualitativamente as formações humanas, também é
um importante direito. A relação direta entre Direitos Humanos e expressões subjetivas são validadas por um texto
relevante do sociólogo e literato Antonio Candido2, em que o homem diante de problemas que lhe parecem insolúveis experimenta uma angústia que poderá ser relativizada por meio da arte, da música, da literatura, da poesia.
Este relato-poema nos chegou via mensagem de texto em celular, durante o trajeto da articuladora social ao CEI.
O impacto da realidade lhe fomentou questionamentos aparentemente insolúveis, mas que elaborados em forma de
poema lhe garantiu continuar acreditando no poder transformador de seu trabalho.
Rita Alves
Gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
Graduada em Pedagogia pela Universidade de Santo Amaro (UNISA), pós-graduada em Psicopedagogia. Articuladora Social.
CANDIDO, Antonio. Direito a Literatura, in Vários Escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul. 2011.

1

2
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Informação, conhecimento e saber

O

Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE
SÃO PAULO (IEP) tem como missão a geração e disseminação do Conhecimento,
além de disponibilizar Informação sobre a
temática da Deficiência Intelectual.
Um dos principais objetivos do IEP é estar atualizado com as produções científicas sobre o tema no mundo.
Para tanto, participar ativamente de congressos, seminários e formações faz com que fortaleçamos as nossas
próprias diretrizes em prol da Pessoa com Deficiência.
Acreditamos que a pesquisa, por meio da investigação acadêmica e empírica, valida as ações que propomos
em nossas formações e nos torna aptos a auxiliar a transformação do conhecimento em saber.
Ter como meta tornarmo-nos referência nacional sobre
o tema da Deficiência Intelectual imputa-nos um compromisso diário, ao mesmo tempo que nos permite concentrar
esforços e apostar fortemente em investimentos institucionais para que essa meta seja efetivamente cumprida e nos
traga reconhecimento sólido pela comunidade acadêmica
e que gere impacto real na comunidade.

Conselho científico
A formação do Conselho Científico foi um dos pontos
altos das realizações do Instituto de Ensino e Pesquisa em
2016. O Conselho Científico é constituído por técnicos,
cientistas, acadêmicos de áreas diversas do conhecimento de modo integrado e transversal e tem como objetivos
colaborar nas decisões referentes à Educação e Pesquisa
e estabelecer processos, protocolos e procedimentos para
desenvolver conteúdos e compartilhar saberes de modo
fundamentado e consistente.

Ciência
Dada a importância da geração de conhecimento,
incentivar a produção de pesquisas e assegurar sua divulgação na comunidade científica e na sociedade são dois
dos pilares de atuação do Instituto de Ensino e Pesquisa
APAE DE SÃO PAULO.
A pesquisa proporciona a descoberta e o aperfeiçoamento de diferentes métodos de diagnóstico, tratamento e prevenção, essenciais para os avanços dos estudos
sobre Deficiência Intelectual.

Para trilhar um caminho profícuo e de conquistas, o
Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO
tem como referência os principais centros de pesquisas
do mundo para dar apoio e segurança na condução dos
estudos relativos a essa temática.
O objetivo é promover a formação e o amadurecimento dos pesquisadores, estimulando sua curiosidade, fortalecendo o comprometimento e fornecendo
ferramentas e suporte para o desenvolvimento de estudos do mais alto nível acadêmico e prático.

Formação continuada
e qualificada
O Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO promove o desenvolvimento, a sistematização e a disseminação de conhecimentos — de caráter científico, técnico
e educacional — sobre a Deficiência Intelectual, levando
informação atualizada para os diversos agentes da sociedade,
por meio de cursos livres, de curta duração, para atualizações
permanentes, além de curso de pós-graduação lato sensu, em
nível de especialização, em convênio com universidade.
O Instituto também atua na formação da rede pública e de Organizações Sociais, de modo a contribuir para
a melhora da qualidade dos profissionais envolvidos e
atuantes no tema da Deficiência Intelectual.

Acervo bibliográfico
especializado
A biblioteca conta com um acervo voltado para a
pesquisa do tema Deficiência Intelectual e atualmente
possui livros, periódicos, filmes, artigos e acervo de memória, que podem ser consultados no local ou emprestados para funcionários e estudantes
conveniados em nossos estágios.
A biblioteca também dispõe
de um acervo filmográfico disponível para empréstimo, além de
uma Biblioteca Digital de teses
e artigos, open archive, com mais
de seis milhões de itens de diversas universidades e instituições de
todo o mundo.
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Parceria escola–família:
conhecer, entender e transformar
Por Eliana Piccinini de Azevedo1

A

inclusão vem sendo tema de constantes debates em nossa sociedade e,
agregados em torno do assunto, diversos grupos e organizações se mobilizam reivindicando avanços para
garantir o direito de todos.
Na área da educação, nas últimas décadas, o movimento não poderia ser diferente. Se nas políticas públicas que determinam e direcionam a educação brasileira
podemos observar os princípios dos Direitos Humanos,
da igualdade/equidade e da justiça, ali propostos como
norteadores na concepção da educação inclusiva, nas
escolas vivemos um processo de estruturação que exige
constante reflexão, reformulação e avaliação.
Freire (2001, p. 93) já vislumbrava em 1959 uma
educação para o desenvolvimento e para a democracia
em uma escola democrática, aberta, dinâmica, flexível e
plástica, “disposta sempre a rever os seus planos, ajustados invariavelmente à sua realidade local e regional e em
obediência ao sentido da unicidade nacional”.
Essa transformação requer um (re)posicionamento
da escola a respeito da ética, com os valores morais e os
princípios que a constituem.
Na construção de sua identidade, promovendo a reflexão sobre os princípios que nortearão sua ação educativa, a escola integra-se à realidade expressa na comunidade da qual faz parte e agrega direção, professores,
funcionários, pais/responsáveis e alunos.

A parceria da escola–família, instituições comprometidas historicamente com o desenvolvimento e a
educação da criança, deve ter por base uma relação estabelecida no diálogo, no respeito, na troca de opiniões
e conhecimentos, na valorização do que cada uma pode
oferecer de maneira plena para a criança.
A família é um sistema, uma forma de organização
reconhecida por sua importância no processo histórico
das sociedades ocidentais.
Na Idade Média, em sociedades predominantemente rurais, o conhecimento era passado naturalmente de uma geração à outra, no convívio das crianças
com os adultos. Os costumes e valores eram aprendidos nessa relação, não sendo destacadas as diferenças
entre as fases da infância, adolescência e idade adulta.
A educação dos filhos era de responsabilidade da família, e as escolas eram reconhecidas por servir a categorias muito específicas como, por exemplo, aos clérigos.
No decorrer do século XVII, no entanto, a criança
passa a ocupar um lugar diferenciado na sociedade e, especificamente, na família. Para Ariès (1981), a afeição
que toma lugar na família, na relação entre os cônjuges e
entre pais e filhos, tira a criança do anonimato.
A família desenvolve um olhar para a criança tendo
como referencial sua educação, carreira e futuro, sendo
consenso, na época, que era a escola que deveria oferecer a educação necessária para assegurar uma boa formação para a vida adulta.

1
Psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), psicopedagoga clínica pelo Centro de Estudos e Praxis Jean Piaget e pós-graduada em Educação Inclusiva pelo Instituto Superior de Educação Vera Cruz. Articuladora Social na APAE DE SÃO PAULO.
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Assim, as escolas, que já eram controladas pela Igreja, expandem-se, com influência do Estado e dos reformadores moralistas da época, sendo a família percebida
como secundária no âmbito escolar.
Paralelamente, no início da Idade Contemporânea,
com um prodigioso crescimento dos sentimentos de
afeição, as famílias mais abastadas buscam uma vida privada. As famílias extensas dão espaço à família nuclear,
formada pelo casal e filhos na intimidade de suas próprias casas (ARIÈS, 1981).
No entanto, nesse período, as famílias de camponeses, artesãos e de pequenos comerciantes mantém-se no
modelo de família extensa, e seus filhos prosseguem nos
afazeres domésticos ou no trabalho diário com os adultos.
Com o advento da industrialização, há um grande
movimento de trabalhadores que abandonam os campos em direção às cidades. O êxodo rural intensifica-se
e, no século XIX, a classe trabalhadora acaba por adotar
o modelo de família nuclear burguesa.
Ainda nesse período, de urbanização crescente, a
classe burguesa retira-se da “sociedade polimorfa para
se organizar à parte, num meio homogêneo” (ARIÈS,
1981, p. 279), assegurando a seus filhos escolas reservadas. O sentimento de classe e talvez, em outra área, o
sentimento de raça surgem como manifestações de intolerância diante da diversidade e da preocupação com a
uniformidade (ARIÈS, 1981).
Haja vista essa avaliação, as escolas desde cedo se
diferenciaram em relação às classes socioeconômicas,
desfavorecendo a formação das crianças pertencentes a
uma população carente de recursos.
Podemos afirmar que o advento da escolarização não
se generalizou rapidamente. Essa mudança em relação
aos sentimentos da infância envolvendo a família e também a educação das crianças decorreu de uma “mutação
cultural” ao longo dos séculos, quando a aprendizagem
tradicional foi substituída pela escola (GÉLIS, 1991).
No Brasil, historicamente, a escola constituiu-se
com a chegada da Companhia de Jesus, em 1549, com
a missão de catequizar os povos indígenas, defendendo os interesses econômicos do Governo português
no processo de colonização e os da Igreja na ampliação do número de fiéis católicos no Novo Mundo.
Seguindo os padrões culturais e sociais da Europa,
os padres jesuítas tinham por objetivo fazer do indí-

A parceria da escola–família, (...), deve ter por base
uma relação estabelecida no
diálogo, no respeito, na troca
de opiniões e conhecimentos,
na valorização do que cada
uma pode oferecer de maneira
plena para a criança.

gena um “homem civilizado” (SHIGUNOV NETO;
MACIEL, 2008).
No decorrer do século XVI, o projeto educacional dos jesuítas alcançou o ensino dos filhos dos colonos portugueses e, posteriormente, dos filhos dos
donos de engenho, exercendo grande influência na
educação das classes mais favorecidas da sociedade
brasileira (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008).
Assim, sob a influência dos colonizadores, o sentimento de família estruturou-se com base na família
idealizada pelos europeus, trazendo consigo suas normas, costumes e valores. As tribos indígenas, em suas
origens, constituíam-se em famílias monogâmicas e
poligâmicas. Os indígenas que passaram a viver nas
aldeias com missionários jesuítas foram submetidos à
moral católica.
No entanto, os escravos negros que começaram a
chegar ao Brasil entre 1539 e 1542 dependiam do consentimento de seus proprietários para se casar, sendo
difícil, pelos registros históricos, afirmar que a maioria
dos proprietários fosse favorável às uniões de escravos
(SAMARA, 1989).
No Brasil, a história da família traz consigo a diversidade de identidade cultural presente em nosso povo.
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Receber as famílias significa planejar um ambiente acolhedor, permitir
o olhar nos olhos, nutrir o
diálogo. Acolher significa
apoiar, ouvir verdadeiramente, respeitar...

No decorrer dos séculos o processo de miscigenação determinou modelos familiares com diferentes tradições
religiosas e culturais.
As transformações sociais, culturais e econômicas
aceleraram as mudanças nas configurações familiares, e,
de qualquer forma, o modelo de família nuclear parece
não ser o mais adequado para responder às exigências da
sociedade do século XXI (PETRINI, 2003).
Quanto à instituição escolar, mesmo que na sociedade contemporânea seja necessário avaliar na medida
exata os aspectos positivos e negativos da escolarização,
não se pode negar que “o desenvolvimento da instituição escolar é uma das principais características da evolução social na segunda metade do século XX” (PROST,
1992, p. 81).
A Constituição Brasileira de 1988 define a educação como um direito de todos e estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola
como um dos princípios do ensino. Afirma tanto o
dever e a obrigação dos pais relativos à educação de
seus filhos como também o direito dos pais em participar da educação dos filhos acompanhando a escolarização deles, ou seja, a educação oferecida pela
escola (BRASIL, 1988).
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Em 1996, com forte influência da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) e
da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), foi
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), que reafirma o princípio da “igualdade de condições para acesso e permanência na escola”
(BRASIL, 1996), como estabelece a Constituição Federal (BRASIL, 1988), e define a matrícula de todos os
alunos preferencialmente nas classes comuns das escolas regulares.
Em referência à organização da educação nacional
determinada na LDB, cabe aos estabelecimentos de ensino, de acordo com as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, “articular-se com as famílias e comunidades,
criando processos de integração da sociedade com a escola” (BRASIL, 1996). Aborda ainda a finalidade da educação infantil, definida como: “O desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).
O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014,
em observância à LDB, sugere que devam ocorrer
ações integradas de diferentes áreas do governo, no
sentido de apoiar as famílias com o intuito de oferecer melhores condições de desenvolvimento para
todas as crianças.
As mudanças socioeconômicas ocorridas na última metade do século XX e início do século XXI
levaram as famílias a necessitarem cada vez mais
cedo do atendimento escolar, garantindo os cuidados indispensáveis ao desenvolvimento dos seus filhos. Essa busca, no sentido de garantir a educação
de seus filhos, não descaracteriza de forma nenhuma
a família como ambiente educacional nem a importância que os pais desempenham sobre o desenvolvimento de seus filhos.
É na família que a criança, primeiramente, se
constitui como sujeito na relação com o outro.
A princípio, é o “olhar” afetivo da mãe e os cuidados que esta dispensa que vão definir a sensação de
acolhimento e bem-estar psíquico do bebê. Passo a
passo, serão os pais e adultos significativos que terão
influência sobre o desenvolvimento da criança.
Ao ingressar na escola, a criança envolve-se em
um mundo social mais amplo. No entanto será o vín-

culo afetivo estabelecido com o(a) professor(a) que
permitirá que a criança se sinta segura e acolhida
nesse novo ambiente. Nesse convívio, o(a) professor(a) passa a fazer parte do grupo de adultos que
são significativos para a criança.
As famílias e os indivíduos são membros de
múltiplos ambientes, e são muitos os agentes que
apoiam o desenvolvimento infantil em contextos
formais e informais.
Em pesquisas relativas ao tema, abordando os contextos escola e casa/família, admite-se que os conhecimentos adquiridos nos vários ambientes educativos
são inseparáveis, sendo fato “que o conhecimento
científico transforma o (conhecimento) cotidiano”, e
ambos são necessários para que as crianças possam se
desenvolver (LACASA, 2004, p. 419).
Lacasa (2004, p. 414), ao discorrer sobre como a
família e a escola podem colaborar para o desenvolvimento da criança, ressalta que a escola não pode
desconsiderar o mundo familiar da criança, “a história social das famílias, o conteúdo de suas bases
de conhecimento e as metas do ensino de todas as
pessoas adultas que participam do processo educacional da criança”. Assim, a autora propõe que se
estabeleça uma relação compartilhada em propostas
de interação e diálogo.
Com base na concepção de que a família faz parte da escola, poderíamos dizer que os educadores
deveriam se preparar para receber os pais da mesma
forma que se preparam para receber as crianças.
Receber as famílias significa planejar um ambiente acolhedor, permitir o olhar nos olhos, nutrir
o diálogo. Acolher significa apoiar, ouvir verdadeiramente, respeitar...
A proposição do diálogo aqui citada não deve ser
entendida como forma de garantir os referenciais destacados pela escola ou de suprir as expectativas dos
pais. Por meio da participação, da implicação ativa e
da reflexão, pretende-se chegar a uma elaboração que
leve em conta as considerações de todos os envolvidos, visto a pluralidade do contexto escolar.
Considerando que o modelo de família nuclear
burguesa se encontra arraigado em nossa sociedade
e é tido como a forma “natural”, “certa” e “desejável”

de se viver, Szymanski (2010) sugere como primeiro passo para as pessoas que trabalham com famílias
a reflexão crítica sobre a concepção que construíram
a respeito “do que é família”, partindo das próprias
experiências que tiveram com suas famílias de origem. Segundo a autora, esse processo ampliaria a
forma de ver as famílias, buscando respeitá-las em
suas individualidades, crenças e valores.
É importante que a escola conheça as famílias e a
comunidade da qual faz parte, assim como a família
conheça a escola de seus filhos.
O contato periódico da escola com os pais, em
reuniões abertas para reflexão, poderia permitir a
aproximação para que as famílias exponham suas
vivências em casa e suas expectativas quanto à educação de seus filhos. Discutir temas escolhidos, pela
escola e pelos pais, sobre os pressupostos da escola
e dos pais em relação às condutas, às dúvidas e aos
valores envolvidos na educação da criança poderia
garantir uma congruência maior entre a educação
oferecida pela escola e pela casa/família.
Nas reuniões individuais com a família, em alguns casos, a escola tem a incumbência de dar aos
pais a notícia de que algum “problema” foi observado no desenvolvimento de seus filhos, indicando a
necessidade de uma avaliação com uma equipe multidisciplinar na área da saúde. Atualmente, ao falarmos de educação inclusiva, a escola depara-se também com os desafios de compreender e de atender a
crianças com deficiência e suas famílias.
A compreensão dessas situações requer a sensibilidade dos educadores ao considerar que o sonho
de todos os pais é construído com base nas expectativas em torno do filho “normal”. Ao lidar com essas
dificuldades, a família fragiliza-se.
Ao falarmos do nascimento de um filho com deficiência, ou de famílias que recebem o diagnóstico
de seus filhos durante o crescimento deles, estudos
mostram que na perda do filho idealizado surge na
família o luto com sentimentos de dor, angústia e
medo. O filho passa a ser “outro”, diferentemente do
que foi desejado.
As pessoas que convivem com essas famílias geralmente cobram ações imediatas e se colocam in-
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diferentes aos sentimentos e conflitos vividos pelos
pais, e muitas vezes estes se percebem sozinhos (ALVES, 2012). Cada indivíduo da família passa por um
processo de reorganização, para que seja possível
estabelecer, ou reestabelecer, um vínculo de amor e
cuidado com o bebê ou com a criança.
Muitas vezes, as pessoas que passam por essa experiência se fortalecem e dão um novo significado à
vida, e o apoio de profissionais da área da saúde pode
ajudar muito (ALVES, 2012). No entanto, é necessário considerar que em alguns casos a falta de resiliência, por diversos fatores, individuais ou impostos pelo
meio, pode levar a mãe, o pai ou ambos a não conseguirem aceitar e/ou solucionar essa questão.
Considerando os aspectos citados, na relação
da escola com as famílias que passam por essa dificuldade não se espera que surjam julgamentos.
O tempo de elaboração e tomada de decisões deve
ser respeitado, o que muitas vezes é difícil perante a emergência da escola em buscar soluções para

atender aos bebês e às crianças com deficiência
e/ou que necessitem de apoios específicos para o
seu melhor desenvolvimento.
A escola, como uma instituição dinâmica que
mantém a intencionalidade educacional, mesmo
respeitando as decisões dos pais, deve buscar apoio
nas Diretorias Regionais de Ensino (DREs), nos
serviços públicos de saúde e de assistência social,
não permitindo que a criança fique desassistida, nos
atendimentos necessários, para alcançar um desenvolvimento saudável.
Sendo assim, os desafios são imensos. Ao se
constituir como uma escola inclusiva, é importante que a equipe escolar se agregue a outras instituições e organizações que também estejam envolvidas
em um processo de transformação, fortalecendo-se
como instituição presente na sociedade.
Essa trajetória possibilitaria uma construção ampla, garantindo que no futuro tenhamos na escola a
educação que desejamos para a nossa sociedade.
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Deficiência, cidadania
e prevenção à violência

O

Por Marco Aurélio Teixeira de Queiroz 1

Programa Todos Pelos Direitos - Deficiência, Cidadania e Prevenção a Violência da APAE DE SÃO PAULO, atua
na articulação e formação das redes de
Promoção, Proteção, Defesa e Garantia de Direitos de dezenas de municípios de São Paulo.
Atuar em regiões distantes umas das outras, com
diferenças significativas na cultura, folclore, arte, música,
solo, clima, relevo, economia, desenvolvimento social,
entre outros, nos obriga a reconhecer em cada um destes territórios uma realidade diferente e desenvolver para
cada região uma estratégia de ação que possa ao mesmo
tempo realizar estudos comparativos entre as realidades
regionais e dialogar com os aspectos idiossincráticos de
cada uma delas.
Neste sentido, precisamos compreender primeiramente o que chamamos de território.
“Território constitui-se como o lugar em que se tessituram e materializam-se todas as ações, poderes, fraquezas, forças, paixões, enfim o contexto espacial em que
a história do homem se realiza a partir das manifestações de sua existência, o que traz a Geografia como a
disciplina capaz de mostrar os dramas do mundo, da
nação, do lugar” (SANTOS, 2006, in Paulo Henrique
de Carvalho Bueno).

Compreender as direções dos vértices que compõem
a força de cada território faz parte essencial do desenvolvimento de ações quando nos deparamos com situações
que requerem articulação dos diversos atores da rede na
busca de proteção de direitos e rompimento de ciclos
de violência que acometem pessoas com deficiência, em
especial as crianças, adolescentes e idosos, que historicamente ocupam um Lugar social de menor proteção e
maior vulnerabilidade.

Contudo, compreendemos a realidade de forma dialética,
não sendo possível descrever a realidade de um território de
forma única, como se houvesse uma única verdade a ser perseguida. Assim, compreendemos o território como algo em
constante transformação e capaz de superar seus obstáculos
e necessidades a partir do reconhecimento de seus problemas, seus atores e suas possibilidades.
Nossa direção de avaliação territorial se baseia nas
premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
propõe a questão da integralidade da proteção, e dos
princípios norteadores do Constituição Federal de 1988
tendo resultado no Sistema Único da Assistência Social
e do Sistema Único de Saúde, que nos orienta quanto à
necessidade das ações descentralizadas, desenvolvidas no
território, onde vive e mora a população. Desenvolvendo
ações e trabalhos em rede onde cada um é responsável
pelo todo, e principalmente nos orienta quanto à necessidade de participação familiar e comunitária nas decisões
e rumos de cada território.
Esta realidade faz com que o acesso da população aos
serviços públicos de promoção, proteção, defesa e garantia do direito da criança e do adolescente sejam tratadas
de forma a garantir a primazia do atendimento e sua integralidade, como preconizado pelo ECA.
As redes de atendimento costumam apresentar dificuldades em organizar-se de forma articulada, conhecendo
os serviços ofertados pelo território. O que faz com que,
muitas vezes, ocorra atendimentos repetitivos, ficando a
pessoa que necessita do serviço deslocada para muitos equipamentos sem ter sua demanda ou necessidade atendida.
Este modelo de organização dos serviços acarreta sobrecarga de trabalho dos equipamentos públicos coopera para
a baixa eficiência na resolução dos problemas da população.
Identifica-se o perfil de trabalhar com as consequências
dos problemas, investindo pouco em prevenção, tornando
as políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos
direitos muitas vezes ineficientes.

Psicólogo, atua no Projeto Todos Pelos Direitos e no Serviço de Promoção, Proteção, Defesa e Garantia de Direitos da APAE DE SÃO PAULO.

1
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Devemos buscar a mobilização, articulação e formação
das redes locais de assistência social, saúde, justiça, segurança pública, educação, habitação, mobilidade urbana,
segurança alimentar, conselhos, entre outros direitos
básicos para garantir a dignidade humana e a cidadania.
Historicamente tivemos avanços na proposição de
medidas de proteção a infância sendo a Legislação mais
famosa a Lei Federal n.8069 de 1990 conhecida como
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescentes que desde
sua entrada em vigor vem recebendo apoio e ataques
quanto a sua capacidade de proteger ou garantir direito
e proteção a criança e ao adolescente.
Sem dúvida, o Estatuto é um avanço. E como todas
as leis devemos sempre estar atentos criticamente às
necessidades de aprimorá-las de forma a responder
às necessidades de quem dela necessite. No caso as
crianças e os adolescentes.
Críticas e ações que busquem a retirada e a diminuição de direitos devem ser duramente combatidas para
que não tenhamos retrocessos na construção de uma sociedade mais justa digna e solidária para todos. Realizar
a transformação do paradigma cultural que submeteu a
infância aos maus tratos, abusos e exploração, com apoio
das famílias, sociedade e estado não é uma tarefa fácil e
não acontecerá se não permanecermos alertas ante forças conservadoras que buscam retroceder na história,
voltando a criminalizar a infância e a pobreza com espírito vingativo e punitivo que orientou nossas políticas
públicas até o final dos anos 80 e início dos anos 90.
Proteger a infância e a adolescência é proteger as futuras gerações, é deixar um legado para a sociedade de
adultos mais bem formados, quanto aos seus direitos e
responsabilidades sociais, gerando uma cultura de paz
integradora e inclusiva que possa ser perene e não fracassar a cada mudança de governo. Que a proteção possa de fato ser uma política de Estado que oriente a nação
que queremos ser, e não ser apenas políticas partidárias
que nos aprisionem na perversa sujeição e opressão da

Críticas e ações que busquem
a retirada e a diminuição
de direitos devem ser duramente combatidas para que
não tenhamos retrocessos na
construção de uma sociedade
mais justa digna e solidária
para todos.

necessidade e dependência do estado pelo capital. As
políticas públicas para a infância não podem ser tratadas
mais como gastos e sim como investimentos. Se notarmos esta sutileza linguística poderemos compreender
melhor o que queremos definir como prioridade. Ao
descrever a construção de uma estrada um gestor ou a
mídia descreve seu custo como “O investimento em infra estrutura....”, por outro lado o mesmo gestor e a mídia
descrevem custos com escola, esporte e cultura para a
infância como O “gasto com a educação...”. Este singelo
exemplo nos dá a dimensão do imenso percurso que ainda precisamos caminhar, e quando lá chegarmos, quando todas as crianças tiverem equidade em seus direitos
e oportunidades poderemos sonhar com o Projeto de
Nação capaz de garantir às próximas gerações uma sociedade socialmente inclusiva e sustentável, dentro da
cultura de paz, produzindo acesso ao direito e às responsabilidades sociais, para todos e de todos.
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RELICÁRIO

Memória, vínculo e afeto. Onde e quando
eles cabem na história da Educação?
por Regiane F. Silva1

R

elicário é um lugar para guardar e proteger
coisas preciosas. Mas coisas preciosas nem
sempre são concretas. Podem ser ideias,
valores, crenças, afetos e vivências que se
completam e, algumas vezes em harmonia, outras nem tanto, nos fazem ser quem somos.
Cada um de nós, mesmo não colecionando essas
possíveis “coisas” concretas preciosas, as guardamos em
um lugar chamado memória. E esse lugar que vai se modificando ao longo de nossas vidas realmente é precioso!
É nele que sabemos quem somos, nos vemos em um
lugar no mundo, ocupamos um espaço relevante que
nos diferencia ou nos iguala aos outros, mesmo quando não nos atentamos a isso. Pode ser aberto e revelado
para alguns, reservado e discreto para outros.
Guardamos lembranças pessoais que se conectam
com as lembranças de outros. Um mosaico de relicários, que se transpõem, se estranham e se encontram
para formar uma grande e bela imagem que representa
nossa identidade social.
Sim! Relicários pessoais, compondo um grande acervo de memórias da humanidade. Se pudéssemos criar esse
espaço coletivo e concretizá-lo, talvez fosse mais fácil o
homem perceber que a sua existência não é única, depende da composição de outras vidas e nela se completa.
E é com esse pensamento que me dirijo aos educadores de todas as gerações, mas principalmente àqueles
que estão iniciando sua trajetória profissional. Um mun-

do onde a tecnologia conspira a nosso favor, porém,
pode nos afastar do que é valioso: A qualidade de aprender, ensinar e se relacionar através do contato, da proximidade e do afeto, da presença.
Os vínculos que desenvolvemos em nossa formação
como educadores e as histórias que se cruzam nesse processo são fundamentais para que o nosso papel vá se constituindo de maneira sólida e integral. A começar da nossa própria
história, com quem aprendemos, se aprendemos, como
aprendemos. Quais personagens são esses que convivemos
durante anos. Amigos, família, vizinhos, nossos professores.
A identificação de nossas figuras de autoridade. Adaptar-se
ou incomodar-se aos ritmos, ideias, sonhos, desejos e emoções diferentes das nossas. Colocar-se no lugar do outro. Ter
compaixão, ir além da nossa própria existência.
É necessário acreditar na gentileza, na ternura e na
bondade, mas temos que nos treinar nisso. Estudos dizem que estimular a ternura em crianças e adolescentes
melhora os seus resultados acadêmicos e o seu bem-estar emocional. Nos circuitos neurais da compaixão é que
a área do cérebro é ativada e, portanto, a compaixão te
capacita para agir e aliviar o sofrimento.
Não, isso não é “história da carochinha”. É neurociência. Nós, educadores, precisamos resgatar muitas memórias
de nossos mestres. Criar memórias como essa que estamos
construindo neste exato momento, no Projeto Pequeno Gigantes, que validou a importância do vínculo, da proximidade e do afeto no processo de aprendizagem.

Psicopedagoga

1
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DEPOIMENTOS

Depoimentos espontâneos foram recolhidos durante todo o projeto, especialmente em forma de vídeo,
feitos artesanalmente, pelas próprias articuladoras, imbuídas do sentimento de querer compartilhar a experiência que tiveram com o Projeto Pequenos Gigantes e a transformação que aconteceu neste processo. Sabedoras da importância desses registros, demos voz a estas professoras que significam a soberania
do saber dentro de seus espaços nas creches.

O que as educadoras dos CEIs nos dizem...
“Meu nome é Andrea, trabalho com a turminha de Mini-Grupo II, crianças de 4 anos, no CEI Ludoteca.
Tive oportunidade de participar do curso Pequenos Gigantes que foi muito produtivo, valeu a pena e
está contribuindo muito na minha prática. Eu tenho uma aluna com deficiência e em alguns momentos
eu não sabia lidar com ela, não sabia que atividades poderia estar elaborando para ela evoluir como
as outras crianças. Daí, a partir do curso, eu tive um novo olhar, um olhar mais atento. Hoje ela tem as
mesmas oportunidades de aprendizagem que as outras crianças têm...Foi muito bacana!”

“Eu sou a Paula, professora de Berçário II no CEI Brás Mooca. Nós temos em sala uma criança, na qual
observamos alguns sinais de “atraso”. Recebemos aqui no nosso CEI a articuladora Débora e, a partir
do momento que ela chegou, ficou muito mais fácil trabalharmos com esta criança. Débora apresentou a plataforma dos Pequenos Gigantes e eu e minha coordenadora conseguimos contato com os
professores. Fizemos perguntas e eles responderam, nos ajudaram com diversos textos. Nós conseguimos acompanhar esses textos e fazer um trabalho muito melhor junto à criança... A articuladora esteve
todo o tempo presente e conseguimos com a mãe encaminhá-lo para a APAE DE SÃO PAULO onde ele
está fazendo vários exames. Gostaríamos muito que esse Projeto continuasse conosco pois é de grande
valia. Nós tivemos um grande avanço com nosso aluno...”

“Romana e Bruna, equipe gestora de Unidade Conveniada, CEI Jardim Bela Vista, DRE Capela do Socorro: “Estamos aqui para agradecer a todos, porque fomos contempladas com o Projeto Pequenos
Gigantes. Através do projeto, e de toda a equipe em volta, conseguimos realizar estudos de caso, tirar
dúvidas... Tivemos representantes todas as semanas aqui na unidade, tivemos uma articuladora maravilhosa, a Edneis, representantes dos CEFAIs, a DRE Capela do Socorro esteve presente...Obrigada a
todos vocês que fizeram parte deste projeto, a Edneis, a Creusa, ao pessoal do CEFAI, a essa plataforma
maravilhosa. Abrimos a plataforma para todas as professoras e, em algumas situações para algumas
mães. Isso veio a somar à nova proposta pedagógica, à questão do projeto e de trabalhar com crianças
com deficiência.”
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OUTROS DEPOIMENTOS
O importante é não desistir, mesmo que as circunstâncias sejam muito desafiadoras.
Na assessoria de campo, na terceira etapa do projeto, experimentei muitos sentimentos: momentos de
satisfação, ao contemplar os trabalhos realizados nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e o empenho
de todos os envolvidos no Projeto Pequenos Gigantes, e momentos de ansiedade, por querer oferecer o
melhor e atingir ao máximo as necessidades de cada situação encontrada. Também pude constatar que
grandes mudanças positivas na vida de uma criança podem ocorrer mediante simples ações. Por essa
razão, agradeço a oportunidade de fazer parte de um projeto admirável, de que eu não só ouvi falar,
mas contribui para construir.
PAULA GONÇALVES DA SILVA
Articuladora Social DRE Guaianases

Histórias são fundamentais em nossas vidas! Histórias para contar, para lembrar, para construir num percurso, a vida. E é esta história, minha trajetória dentro do Projeto Pequenos Gigantes. Estar certa da importância de tudo o que me foi proporcionado ao longo de cada etapa e de cada vivência, ao enfrentar cada
desafio que aparecia, posicionando-me forte para cada nova questão que surgia, principalmente quando
deparava com tantas crianças que precisavam de um atendimento especializado ou mesmo de encaminhamentos. Sou pedagoga formada e há quase 10 anos trabalho com educação infantil. Esse trabalho
com o Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO me trouxe uma bagagem que levarei para a
vida toda, experiências e vivências que só me fizeram crescer como pessoa e profissional.
SIMONE SANTIAGO DA SILVA
Articuladora Social DRE Itaquera
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O Projeto Pequenos Gigantes está sendo muito importante para o meu crescimento profissional. O objetivo desse projeto é aprimorar o olhar dos professores envolvidos no Centro de Educação Infantil (CEI),
e é gratificante vivenciar em pequenos gestos e atitudes diferenças significativas no desenvolvimento
dos envolvidos. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte de um projeto tão importante, em que conheci pessoas especiais, como memórias boas para sempre me lembrar.
LETÍCIA JORDÃO DA SILVA
Articuladora Social DRE Pirituba

Em 2011, ao realizar o curso no Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO sobre Deficiência
Intelectual, encantei-me com o trabalho realizado na Organização. Ao ser selecionada em 2016 para
participar do Projeto Pequenos Gigantes e atuar nos Centros de Educação Infantil (CEIs), fiquei muito
satisfeita por fazer parte dessa Organização, em que aprendi muito.
Em minha opinião, o Projeto Pequenos Gigantes trouxe a ideia da importância da articulação entre os
serviços de educação e da saúde. Também colaborou para a aproximação entre coordenação, professores e famílias. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) e da Diretoria Pedagógica (DIPED).
EDNEIS MENDES DE OLIVEIRA
Articuladora Social DRE Capela do Socorro
42
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Descobrir o valor de um trabalho realizado com seriedade, baseado em planejamento, que visa estimular
as potencialidades de cada individuo, é uma missão. Aprendi nessa trajetória que a inclusão não é adaptar
a pessoa para ser incluída na sociedade, mas transformar a sociedade para se realizar a inclusão digna.
Atualmente, no Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO, venho exercendo a mais bela
função de articular o conhecimento, afinal o conhecimento liberta.
Em minha opinião, o Projeto Pequenos Gigantes pôde contribuir para a disseminação desse conhecimento para os educadores da primeira infância. Apesar da abrangência modesta, possibilitou que muitos educadores pudessem ter um olhar mais aprimorado em relação às crianças a que atendem, bem
como que os professores pudessem se aperfeiçoar e adquirir a consciência que, sim!, eles são agentes
de transformação, e é por meio do olhar deles que muitas crianças podem ter a oportunidade de um
tratamento precoce com as chances de uma vida com mais qualidade.
Agradeço a oportunidade de ter feito parte desse trabalho e ter convivido com pessoas que me ensinaram muito de forma ética e profissional e que me motivaram a sonhar.
LUCIANA MARIA DA SILVA RIBEIRO
Articuladora Social DRE São Miguel

A minha experiência com as formações oferecidas foi de suma importância. Tivemos a oportunidade de
favorecer aos educadores das diversas regiões do município de São Paulo a possibilidade de ampliar o
seu conhecimento sobre a primeira infância, inclusão educacional e identificação de possíveis sinais de
atraso do desenvolvimento infantil. A assessoria de campo foi uma experiência fabulosa. Observamos
a rotina dos Centros de Educação Infantil (CEIs), questões sobre a alimentação das crianças, como a
equipe desenvolvia as atividades de estimulação na sua rotina. A importância de identificarmos casos
com possíveis atrasos do desenvolvimento antes dos 5 anos de idade também fez com que eu pudesse
tirar grandes lições de aprendizagem para a vida. Conheci o dia a dia das professoras e suas experiências. Por ser um projeto de grande importância, acredito que seu tempo de aplicação poderia ser maior.
A demanda é grande, e conhecer a fundo todos os detalhes do contexto dos CEIs requer mais tempo.
A meu ver, um dos momentos marcantes do projeto foi a finalização da assessoria. Receber o carinho e
o reconhecimento das gestoras dos CEIs, das professoras, escutar que o projeto foi muito significativo e
que a minha presença fez a diferença na vida delas foi fundamental na minha experiência.
Creio que a cada passo que dei cresci muito, e a experiência vai ficar para sempre em minha mente e meu coração.
MADELAYNE CARCIOFFI BUZACHIELLO
Articuladora Social DRE São Mateus
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Estou imensamente feliz por ter participado desse projeto, pois é gratificante fazer a diferença na
vida das pessoas. Todas as etapas do projeto foram recompensadoras, pois a cada momento e a
cada etapa aprendi muito, me emocionei, conheci pessoas e crianças que ficarão marcadas para
sempre em minha vida. Fazer a diferença na vida
de uma família/criança/escola é relevante em nossa carreira. Saber que estou ajudando é incrivelmente prazeroso.
DÉBORA CUNHA VEIGA WENCESLAU
Articuladora Social DRE Penha

Posso dizer que pude compreender que minha função como articuladora foi fundamental para garantir a relação entre todos os atores envolvidos no processo e que foram contemplados no projeto. Sendo assim, tive a oportunidade de obter esse aprendizado juntamente com outros profissionais da rede,
do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), da Diretoria Regional de Educação
(DRE) e do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO. Foi um aprendizado relevante, que
veio a acrescentar mais experiência pessoal e profissional em minha vida.
VIVIANE SILVA VILARONGA
Articuladora Social DRE Freguesia/Brasilândia
Com a inserção do Projeto Pequenos Gigantes nos Centros de Educação Infantil (CEIs), pude perceber
e comprovar que a parceria entre educação, saúde, equipe educativa e família é capaz de instigar o
interesse de muitos educadores pelo estudo, bem como a prática de novas formas de intervenção e um
olhar diferenciado para cada criança.
A assessoria de campo possibilitou-me o conhecimento da ação da rede de apoio. Notei que cada um,
à sua medida, investe na construção de uma educação inclusiva e comprometida com as crianças que
estão sob suas responsabilidades. Outra experiência importante foi a convivência com os educadores e
com as crianças, que nos permitiu a troca de conhecimento, identificar os encaminhamentos adequados, desenvolver uma percepção mais aguçada sobre o desenvolvimento infantil e sobre as orientações
diferenciadas às famílias e à equipe escolar.
Essa experiência me trouxe satisfação, aprendizado, superação, vínculos e conquistas, uma vez que possibilitou
trabalhar com a intervenção precoce na educação dentro dos espaços dos CEIs. Sou grata pela oportunidade.
MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO SILVA ROSA
Articuladora Social DRE Santo Amaro
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Dados que agigantam
Por Tulio Loyelo 1

D

esde os primeiros passos do planejamento do projeto PEQUENOS GIGANTES
a principal preocupação de seus organizadores foi no sentido de tornar o resultado deste esforço uma referência básica
para professores dos CEIs e todos os envolvidos, a fim
de ajudá-los na observação das crianças e na identificação de sinais de atenção no desenvolvimento infantil.
Para isso, no entanto, notou-se a necessidade de uma
padronização e alinhamento de conhecimentos, os quais
mostravam-se fundamentais para que esta observação e

identificação pudessem ser realmente eficazes. Para que
se possa identificar sinais de atenção em relação a uma
determinada área do desenvolvimento, a compreensão
das etapas do desenvolvimento e dos processos de aprendizagem da criança devem estar na mente de todos e bem
sedimentados a ponto de poderem fazer parte do cotidiano dos professores.
Assim, o projeto Pequenos Gigantes deparou-se
com a necessidade de homogeneizar os conhecimentos prévios, e para tanto resolveu realizar,
antes de quaisquer outras ações o que se denominou Etapa 1 – Estudo do Cenário. Nesta etapa,
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Gráfico 1 – Questões objetivas: os erros e acertos que nortearam os temas de formação
Engenheiro agrônomo formado pela ESALQ/USP, especialista em Administração de Empresas com ênfase em Marketing, MBA em Business Intelligence pela
FIAP/SP e analista de dados do Projeto Pequenos Gigantes.
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em parceria com as Secretarias da Educação e da
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida,
procedeu-se um levantamento nas seguintes áreas
de conhecimento: desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e psicomotor, atividades lúdicas,
comunicação e linguagem, estrutura e organização do ambiente escolar, práticas pedagógicas,
relação escola-família/responsáveis, currículo
e avaliação. Apresentou-se um questionário de
29 questões que trouxeram à tona as necessidades de aprimoramento de formações específicas
nas áreas pesquisadas (vide Gráfico 1). Os temas
onde se verificou estatisticamente as maiores
dificuldades de compreensão de conceitos foram
os que tiveram mais ênfase nas formações realizadas na Etapa 2.

As formações também geraram questionários de avaliação que passaram por análise estatística no intuito
de fornecerem dados sobre a efetividade e aproveitamento dos professores dos CEIs nos cursos realizados.
Estes dados foram analisados e geraram diversas informações úteis ao projeto (vide Gráficos 2 e 3). Em alguns
casos, correções foram necessárias e detectadas a partir
da análise das pesquisas de satisfação com a formação.
Em todas as demais etapas do projeto, houve uma preocupação, sempre presente, com a efetividade de cada etapa
e, sobretudo, com a evolução do projeto. Nesse sentido,
durante as etapas ora realizadas, algumas necessidades de
ajustes procedimentais e nos instrumentos de pesquisa
foram detectadas, e certamente enriquecerão as próximas
versões do projeto, criando um sempre crescente aproveitamento das informações geradas.
Na Etapa 3 – Assessoria em campo e a distância, trabalhamos em duas direções. Na primeira, as articuladoras
sociais do projeto visitaram 65 CEIs acompanhando a
rotina diária de trabalho, apoiando a construção de práticas pedagógicas inclusivas e estudos de casos. Em paralelo, foi disponibilizada a plataforma online do Projeto,
para todos os CEIs da cidade de São Paulo, com acesso
à informações e conhecimentos e docentes disponíveis
para assessorar os educadores em suas reflexões e dúvidas.
Enfim, com a ajuda de técnicas estatísticas e de geração de inteligência a partir de bases de dados buscamos,
em todo o decorrer do projeto, aprimorá-lo a cada passo
visando fornecer um instrumento verdadeiramente útil
aos professores, aos coordenadores e diretores de CEIs,
aos familiares e enfim, àqueles a quem todo o esforço se
faz justificado, as crianças.
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(...) buscamos, no decorrer do
projeto, fornecer um instrumento verdadeiramente útil
aos professores, aos coordenadores e diretores de CEIs, aos
familiares e enfim, àqueles a
quem todo o esforço se faz justificado, as crianças.
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Gráfico 2 - Grau de satisfação com a
formação por zona de localização do CEI
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Gráfico 3 - Índice de
satisfação geral com a formação

Equipe do
Projeto Pequenos Gigantes
Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO.
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