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                                                   RESUMO 

O Presente estudo visa relatar como está sendo realizado o Programa de Estimulação 
Precoce no Município de Nossa Senhora do Socorro/Se e de que forma o mesmo vem 
contribuindo com a inserção de crianças com deficiência na Educação Infantil do ensino 
regular. O objetivo do programa é desenvolver ações que permitam o desenvolvimento 
integral da criança, através da valorização de suas experiências e do estímulo as suas 
competências, defasadas com relação á idade, permitindo desenvolver suas habilidades 
construtivas. Contando com uma equipe multidisciplinar composta por uma professora 
de Educação Física, Pedagoga, e como suporte Psicólogo, Psicopedadoga e 
Fonoaudióloga vêm buscando a inclusão escolar e amenização dos atrasos de 
desenvolvimento das crianças atendidas que apresentam inúmeras deficiências, tais 
como autismo, paralisia cerebral, surdez, deficiência visual, meningoceles e as diversas 
síndromes. Assim, apresentaremos como desenvolvemos o programa e relataremos os 
resultados obtidos até o momento. 
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ABSTRACT 
 
The present study aims to report how it is being performed the Early Stimulation 
Programme in the Municipality of Our Lady of Perpetual Help / if and how it has 
contributed to the inclusion of children with disabilities in regular education 
kindergarten. The program's goal is to develop actions that allow the full 
development of the child, by valuing their experiences and encouraging their 
skills, outdated with respect to age, allowing construction to develop their skills. 

 



With a multidisciplinary team comprised of a Physical Education teacher, 
pedagogue, and as support Psychologist, Speech and Psicopedadoga are 
seeking educational inclusion and mitigation of developmental delays of 
children served who have many shortcomings, such as autism, cerebral palsy, 
deafness visual impairment, meningoceles and the various syndromes. Thus, 
we present how to develop the program and report here the results obtained so 
far. 
Keywords: Stimulation Early Childhood Education, inclusion. 
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  INTRODUÇÃO 

A realidade social brasileira nos permite vivenciar situações de visíveis disparidades 

sociais que refletem em significativas conseqüências na qualidade de vida da população 

que não tem acesso a moradia, alimentação de qualidade, assistência médica, 

educacional e lazer. Direitos constitucionais e essenciais para o exercício da cidadania. 

Tais fatores interferem diretamente no desenvolvimento humano desde o nascimento e 

implicam no aumento dos índices de doenças e deficiências que acometem 

principalmente as crianças. 

Diante dessa realidade, criam-se iniciativas políticas que previnem e promovem 

intervenções objetivando amenizar principalmente os quadros de deficiências. Dentre 

eles, está a estimulação precoce como princípio da Política de Nacional de Educação 

Especial em 1994, que a define como sendo “conjunto dinâmico de atividades de 

recursos humanos e ambientais incentivadores que são destinados a proporcionar a 

criança nos primeiros anos de vida, as experiências significativas para alcançar pleno 

desenvolvimento no seu processo evolutivo.” 



O serviço de Estimulação Precoce, como a própria nomenclatura sugere, quando 

aplicada nos anos iniciais da criança com deficiência, contribui para evolução e 

desenvolvimento desta e sua inserção social e escolar. 

A ação preventiva de atrasos e distúrbios de desenvolvimento pode ser conduzida em 

três níveis: prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária tem como 

objetivo de intervenção a redução da incidência de determinadas condições de 

excepcionalidade na população por meio de identificação, remoção ou redução dos 

efeitos de fatores de risco que produzem tais condições. Esta prevenção assumiria uma 

forma mais genérica se as instituições da sociedade promovessem melhores condições 

de saúde, educação, trabalho e moradia para toda a população e, de forma mais restrita, 

a ação preventiva primária deveria focalizar determinados segmentos da população mais 

vulneráveis, como as famílias que vivem em extrema pobreza. Neste nível, os 

programas educativos deveriam estar voltados para a saúde e desenvolvimento humano, 

considerando a qualidade do meio ambiente (NUNES, 1993).  

Pautada nas neurociências, psicologias e pedagogias favorece o desenvolvimento 

integral da criança nos aspectos psicomotores, cognitivos, emocionais, percepção de 

mundo, pois atua no período de 0 a 6 anos, momento ao qual a criança constrói suas 

experiências significativas relacionadas a estimulação das diversas áreas de maturação 

cerebral relacionadas linguagem, inteligência, auto-estima e personalidade. Permitindo 

que esta possa explorar criar e livrar-se das situações problema. 

Caracterização da Criança de 0 a 6 anos 

A evolução motora de uma criança segue geralmente uma seqüência hierárquica de 

aquisições, que acontecem de forma céfalo-caudal, partindo do tronco para as 

extremidades. Ao nascer o bebê vai buscar estímulos provenientes do meio social para 

se desenvolver. 

Segundo Rodrigues (2002, p.10) “as primeiras sensações percebidas pelo ser humano, 

no início do seu desenvolvimento, são captadas pelos órgãos sensoriais e se expressam 

pela atividade motora”. Nesse caso começa a evolução do estágio sensório-motor, assim 

denominado por Piaget, o qual compreende o período entre o nascimento e o 

surgimento da linguagem (de 0 a 2 anos). É caracterizado por atividades do tipo 

automáticas e pela presença do egocentrismo - “o bebê relaciona tudo ao seu próprio 



corpo como se fosse o centro do mundo e não se reconhece como sujeito das ações” 

(PIAGET, 1990, p.9).   

Neste período os esquemas motores são elaborados pela criança com o intuito de 

adaptar-se a dimensão física, solucionar problemas e agir sobre o mundo, 

transformando-o. A criança se desenvolve de forma integral, ou seja, sobre os vários 

aspectos, afetivo, cognitivo, social e motor. Assim, qualquer lesão ou distúrbio que 

aconteça ocasionará prejuízos em seu desenvolvimento, nesta fase de exploração do 

ambiente, por meio de reconhecimento de sons, diferenciação de objetos e os 

movimentos básicos fundamentais como arrastar, engatinhar, andar de quatro pés, pegar 

e jogar objetos, prejudicando a ampliação de seu repertório motor. 

No período compreendido entre 2 a 7 anos, denominado pré- operatório, segundo Piaget 

apud Freire (1994), a criança substitui gradativamente os movimentos inconscientes por 

movimentos intencionais. Agora suas ações passam a ser planejadas e interiorizadas, 

nos quais resultam na conscientização de aspectos do seu corpo. Esta é a fase em que a 

criança entra em contato com o símbolo, sendo esta representação sua primeira forma de 

pensamento, marcando a passagem de uma inteligência vinculada apenas à motricidade 

e suas sensações, para uma que permite refletir sobre a organização de suas ações, 

podendo assim, atuar sobre objetos distantes no tempo e no espaço por meio de 

representações cognitivas. 

Este período também compreende a fantasia, ao faz-de-conta formando imagens 

mentais criadas pela mesma. A linguagem surge com mais significado, a imitação, o 

desenho, e dramatização estão presentes no encaminhamento de suas atividades e a 

criança começa a socializar-se mesmo sem estabelecer vínculos permanentes com os 

colegas. 

Na faixa etária de 4 a 7, anos começa a distinguir fantasia de realidade, amplia 

vocabulário estabelece diálogos e organiza melhor suas idéias e ações. Sua socialização 

começa a se ampliar, existe mais lógica em suas brincadeiras imitativas; distingui, 

agrupa, classifica, nomeia, forma sílabas e representa numericamente. Todo esse 

processo de desenvolvimento infantil varia de criança para criança dependendo dos 

estímulos que recebe de sua interação social e convívio familiar saudável. 



O surgimento de algum tipo de deficiência no período infantil vem ocasionar 

dificuldades sensoriais, perceptivas e motoras que prejudicam o desenvolvimento 

integral da criança. Dessa forma, após o diagnóstico de algum tipo de deficiência busca-

se encaminhá-la para o serviço precoce de intervenção para que as causas sejam 

analisadas e os estímulos necessários sejam adequados à fase em que se encontram. 

Tal pensamento é reforçado pela atual Política de Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (2008, p.24): 

“A Inclusão Escolar tem Início na Educação Infantil, onde se 
desenvolvem as bases necessárias para a construção do 
conhecimento e seu desenvolvimento global. Do nascimento 
aos 3 anos, o atendimento se expressa por meio de serviços de 
intervenção precoce que objetivam otimizar o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços 
de saúde e assistência social”. 

 

   A ampliação dos serviços de estimulação precoce e prioridade na assistência à saúde 

da criança, tornam-se fundamentais para o acesso da criança ao contexto escolar sem 

que a mesma passe por grandes dificuldades de aprendizagem ou não acompanhe as 

séries iniciais de acordo com sua idade cronológica.                    

 A Educação Infantil (0 a 6 anos) e a Educação Escolar  

A importância da educação Infantil implica num período do desenvolvimento infantil 

onde são oferecidas às crianças inúmeras possibilidades de autoconhecimento e 

ampliação de suas habilidades. Amplo estudo feito ao longo de nossa história 

educacional enfatiza este período como sendo o mais importante para a formação 

integral do indivíduo. 

Assim o atendimento educacional às crianças de 0 a 5 anos de idade garantido pelo Art. 

208, inciso IV da Constituição Federal, que estabelece ainda no art. 211 ofertas da 

Educação Infantil como uma das prioridades dos municípios, dispõe que estes devem 

estar prioritariamente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Isso significa, 

claramente, que ao lado do Ensino Fundamental figura a Educação Infantil, em grau de 

igualdade, como prioridade de atuação na esfera municipal. A efetivação do art. 30, 

inciso VI, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da 

Consolidação das Leis do Trabalho e a presença de outros recursos adivinhos da 

sociedade.  



Na Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é preciso programar uma 

política de expressão que assegure a universalização do atendimento à demanda de pré-

escola (4 a 5 anos) e o aumento de vagas em creches (0 a 3 anos) acompanhando o 

crescimento populacional e suprindo, gradativamente, o déficit acumulado, com 

recursos adicionais para tal política de expansão. É necessário regulamentar todas as 

creches e pré-escolas e profissionalizar os funcionários. 

Embora a Lei nº 9.394/96 assim se refira a esse segmento da Educação Infantil, o 

conceito de pré-escola, acaba por ser entendido como “fora da escola” ou do “sistema 

regular de ensino. A integração da Educação Infantil aos sistemas de ensino é 

esclarecida nos ART. 17, parágrafo único, e 18, incisivo I e II, inclusive no que se refere 

à rede privada. A respeito dessa integração é muito importante verificar o que dizem as 

disposições transitórias em seu art. 89 a respeito dos prazos para que as instituições 

voltadas às crianças, existentes ou que venham a ser criadas, sejam integrados os seus 

respectivos sistemas. Pelo estabelecido no art. 90, ficam também definidos como foros 

de resolução de duvidas os respectivos Conselhos Municipais, Estaduais e em última 

instância, Conselho Nacional de Educação. 

A organização da Educação Infantil deve também atender ao explicitado inicialmente 

nos art. 26, 30 e 31, como também no 23 da LDB 9394/96. É muito importante 

considerações, em consonância com esses, o exposto no art. 58, que aborda a oferta de 

Educação Especial na Educação Infantil. Pensando na assistência voltada à criança com 

deficiência, podemos citar o decreto Lei n.º 281/2009 que cria o Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância, adiante designado por SNIPI, o qual consiste num 

conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza familiar, com vistas a 

garantir condições de desenvolvimento às crianças com funções ou estruturas do corpo 

que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas 

para a idade, bem como das crianças com risco grave de atraso no desenvolvimento. 

Ainda dispõe no art. 2º que a intervenção precoce constitui, ainda, prioridade política, 

contemplar, no âmbito da intervenção precoce na infância, a criação de agrupamentos 

de escolas de referência para as crianças com necessidades educativas especiais, 

conforme instituído pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de sete de janeiro, alterado pela Lei n.º 

20/2008, de doze de maio. Na generalidade, pretende-se desenvolver o sistema de 

intervenção precoce de forma a potenciar e mobilizar todos os recursos disponíveis no 

âmbito de uma política de integração social moderna e justa. 



Em seu art.3º, o referido decreto, define a Intervenção Precoce como o conjunto de 

medidas de apoio integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de 

natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da educação, da saúde e 

da ação social. 

Seguindo o que rege as leis aqui citadas, ressaltamos a importância da intervenção 

precoce, desde que os caminhos necessários para diagnóstico e encaminhamentos sejam 

respeitados proporcionando melhoras na estrutura dos atendimentos e, 

conseqüentemente, contribuição para o desenvolvimento da criança. 

Segundo FONSECA (p, 1995) “Detectar crianças que não apresentem desenvolvimento 

harmonioso permite a previsão das necessidades de intervenção, diminuindo os efeitos 

secundários, quer no aspecto social, não verbal, educacional.” 

Somente a intervenção precoce e a associação com outros setores, acima relatados, 

permitirão que a política de intervenção precoce seja eficaz na integração da criança no 

contexto social e amenize as conseqüências ocasionadas pela sua deficiência. 

Programa de Estimulação Precoce no Município de Nossa Senhora do Socorro 

O Programa de Estimulação Precoce teve início no município de Nossa Senhora do 

Socorro, em março de 2010, após análise feita pela coordenação de Educação Inclusiva 

do município, setor vinculado a Secretaria de Educação, por meio do censo escolar e de 

levantamentos feitos na Secretaria de Saúde do Município, sobre crianças com 

deficiência que freqüentavam creches ou pré-escolas da rede, e que precisam 

urgentemente de assistência educacional especializada. No município, essas crianças 

eram encaminhadas para o serviço de estimulação que acontece na capital do estado de 

Sergipe, Aracaju, onde a sobrecarga no atendimento, ocasionou a existência de uma 

grande lista de espera pelo atendimento, acarretando perdas irreparáveis no 

desenvolvimento da criança. O oferecimento deste serviço pelo município centralizaria 

o atendimento às necessidades mais eminentes.  

Diante do quadro, acima descrito, os órgãos e profissionais competentes iniciaram o 

trabalho de organização do serviço e, após busca e remanejamento dos profissionais e 

montagem da sala para a atividade, deu-se inicio a prestação do citado serviço no mês 

de março de 2009. 

Objetivos 



Desenvolver ações que permitem o desenvolvimento integral da criança através da 

valorização de suas experiências e do estímulo das suas capacidades que estão defasadas 

com relação à idade permitindo ampliar seus momentos e habilidades construtivas. 

Dentro das especificidades dos atendimentos procura-se trabalhar a criança sob os 

vários aspectos: ampliar o repertório motor; estimular o sistema sensorial e perceptivo; 

desenvolver a inteligência; vivenciar experiências diversificadas; desenvolver a 

linguagem; criar um ambiente prazeroso e construtivo. 

Metodologia  

O atendimento às crianças é realizado duas vezes por semana na Escola Municipal 

Neuzice Barreto Lima, situada na Piabeta, município de Nossa Senhora do Socorro/SE 

com sessões que variam de 40m à 1h, grupal ou individualizado de acordo com a 

deficiência e faixa etária dos alunos que freqüentam a escola regular ou creche no turno 

contrário ao atendimento. 

Público Alvo 

Atualmente são atendidas crianças de um ano meio a seis anos, num total de 18 alunos 

que apresentam diagnósticos de autismo, meningoceles, deficiência auditiva e/ou visual, 

paralisia cerebral, tendo ainda, alguns alunos com esquizofrenia infantil associada ou 

distúrbios de fala. 

Profissionais  

Atua na sala de estimulação uma professora de Educação Física, uma Pedagoga, e 

dando suporte ao atendimento uma Psicóloga, Psicopedagoga e Fonoaudióloga.  

Procedimentos 

Encaminhamento dos alunos: assim que a escola/creche faz levantamento da presença 

desse aluno diagnosticado (por laudo médico do neuropediatra) ou por meio de 

observações que não condiz com o desenvolvimento normal, orienta-se a família para 

que a mesma vá até o setor de Educação Inclusiva, recolhem-se os documentos e a 

criança é encaminhada para a sala de estimulação. Lá, após alguns dias de observação 

os profissionais definem a quantidade de atendimento semanal que a criança vai 

receber. 



Acompanhamento Evolutivo: por meio de reuniões com os pais, professores, e demais 

profissionais que prestam atendimento a criança. Através de registros semanais em 

fichas individuais e relatórios que são anexados às pastas dos alunos. 

Apoio Familiar: além do acompanhamento das sessões, seguir as orientações dos 

profissionais, principalmente no meio familiar e participar da realização de visitas 

domiciliares necessárias ao acompanhamento de seu comportamento dentro e fora do 

ambiente de atendimento. 

Aplicação do Programa de Estimulação Segundo Navarro (2002, p.133): 

Crianças de 0 a 2 anos: 

Motricidade Ampla: movimentos básicos fundamentais 

Motricidade Fina: preensão, amassar, jogar, impulsionar, rasgar. 

Linguagem e Comunicação: musicalização, contação de histórias; 

Habilidades Sócio-afetivas: atividades em grupo, socialização de espaços e objetos. 

Desenvolvimento Psicomotor: coordenação espaço temporal, lateralidade, percepção, 

consciência corporal. 

AVA’S (Atividades de Vida Autônoma) 

Crianças de 2 a 4 anos:  

Motricidade Ampla: habilidades motoras (correr, saltar, chutar, subir, lançar). 

Motricidade Fina: arremessar, pinçar, encaixar, separar, empilhar. 

Linguagem e Comunicação: musicalização, contação de histórias, jogos de palavras. 

Habilidades Sócio-Afetivas: socialização de espaços e brinquedos, atividades grupais. 

Desenvolvimento Psicomotor: imagem corporal, lateralidade, coordenação espaço 

temporal, percepção. 

Percepção Viso-motor: coordenação olho-mão; desenhos, pinturas, traçados. 

Coordenação Global 



AVA’S (Atividades de Vida Autônoma) 

Resultados Obtidos 

Após um ano e seis meses de implantação do programa percebemos que 12 das crianças 

que iniciaram os atendimentos no ano anterior, e permanecem conosco, alcançaram 

resultados positivos relacionados às aquisições psicomotoras, linguagem, 

comportamento social, interação com grupos, independência para atividades diárias. 

Tais ganhos foram relatados pelos próprios pais e visualmente observados pelos 

profissionais durante os atendimentos. Tais observações estão registradas em relatórios 

semestrais e são elaborados e discutidos com a equipe muldisciplinar e com a família. 

Utilizando-se muitas vezes da ludicidade, jogos e musicalização conseguiram-se 

“entrar” no mundo infantil e trabalhar os aspectos que se encontravam em defasagem 

com relação a sua idade cronológica e maturação. 

Tendo em vista que para cada aluno existe um objetivo diferenciado na aplicação do 

programa, percebemos que quanto mais acessíveis forem os conteúdos trabalhados com 

esses alunos, maiores os ganhos no seu desenvolvimento global. 

Dessa forma verificamos que as deficiências apresentadas pela criança apesar de 

causarem impedimentos físicos e/ou cognitivos podem ser amenizados através de uma 

didática diferenciada que proporciona o acesso ao conteúdo de uma maneira mais 

prazerosa e “fácil” do que outras formas tradicionais. 

A adaptação de materiais e metodologias contribui para que o acesso à educação seja 

possível, mesmo que o ritmo seja diferenciado, pois a criança está sendo priorizada e 

recebendo as atenções adequadas e necessárias. 

Ao receber esse atendimento a criança está sendo preparada para o convívio social e 

ampliando suas habilidades, uma vez que visualizamos o “todo” do qual faz parte ,ou 

seja,meio familiar,escolar,comunidade, para as especificidades que são observados e 

dessa forma direcionamos um plano de atendimento. 

Percebemos que o programa de Estimulação Precoce do município de Nossa Senhora do 

Socorro muito vem contribuindo com o acesso escolar e o desenvolvimento da clientela 

atendida, já que o mesmo conta com equipe multidisciplinar e recursos básicos, embora 



estes ainda precisem de ampliação para que o trabalho se torne mais abrangente e 

eficaz.  
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