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Resumo Estudos desenvolvidos por Mendes (2006), Souza (2008), Vitta (2004) e Oliveira e Padilha 

(2011) apontam a escassez de pesquisas e orientações oficiais a respeito da educação especial e 

atendimento educacional especializado para crianças de zero a três anos no Brasil. Diante do exposto 

e das incertezas de profissionais da área da educação infantil sobre como atuar com crianças com 

comprometimentos no desenvolvimento e da necessidade de se aprofundar os estudos sobre formas 

de atendimento diferenciado para crianças de 0 a 3 anos em instituições de educação infantil, a 

pesquisa tem como objetivo identificar concepções e práticas instituídas em centros de educação 

infantil do município de Vitória em relação à educação especial para crianças de 0 a 3 anos. Como 

objetivos específicos, destacamos: Identificar como unidades de educação infantil têm organizado o 

trabalho educativo para atender às especificidades de crianças de zero a três anos com 

comprometimentos no desenvolvimento; identificar os conhecimentos que os profissionais têm 

acerca das necessidades dessas crianças; levantar as práticas que têm sido desenvolvidas de forma a 

atender às necessidades dessas crianças; conhecer como vem sendo instituído o atendimento 

especializado para as crianças de zero a três anos. Para avançar nas discussões sobre o tema, a 

pesquisa busca suporte em experiências de inserção de bebês e crianças pequenas com 

comprometimento no desenvolvimento em unidades de educação infantil do município de Vitória. 

No estado do Espírito Santo, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME) prevê a inclusão 

do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

em todas as atividades realizadas nas unidades de ensino da capital tanto no horário regular, em 

classes regulares, quanto no contraturno escolar, através do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) realizado por professores especializados em educação especial. Diante disso, esta pesquisa 

constitui-se em um estudo de caso das práticas educativas desenvolvidas por alguns centros de 

educação infantil do município de Vitória/ES, que atuam com crianças de 0 a 3 anos com algum tipo 

de comprometimento no desenvolvimento. Como procedimentos metodológicos para coleta de dados, 

elegeu-se a aplicação de entrevistas semiestruturadas e desenvolvimento de grupo focal envolvendo 

os profissionais da escola que atuam diretamente com as crianças atendidas pela educação especial. 

Os resultados apresentados nesse estudo apontam a necessidade de aprofundar o conhecimento dessas 

profissionais acerca da deficiência, do desenvolvimento infantil e dos fatores que nele intervêm, bem 



 

 

como promover uma reflexão acerca da prática educativa para inclusão de crianças com deficiência 

nas creches e berçários. 
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