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Resumo Introdução: Estudos realizados na área da educação infantil indicam a escassez de pesquisas 

que problematizem a maneira como vem ocorrendo o atendimento às especificidades de crianças de 

zero a três, sobretudo aquelas que apresentam possibilidades de ser público alvo da educação especial 

brasileiras. Sendo assim, algumas questões emergem: Como vem sendo instituído a AEE para as 

crianças de zero a três anos?  De que forma as unidades de educação infantil têm articulado, dentro 

da sua proposta pedagógica, a educação especial para crianças de 0 a 3 anos? Quais conhecimentos 

os profissionais têm acerca das necessidades de bebês e crianças pequenas com comprometimento no 

desenvolvimento? Que tipo de práticas têm sido desenvolvidas de forma a atender às necessidades 

dessas crianças? Objetivo: Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar concepções e 

práticas instituídas em centros de educação infantil em relação à educação especial para crianças de 

0 a 3 anos. Metodologia: 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 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.  Assim, esta pesquisa constitui-se em um estudo de caso de práticas educativas 

desenvolvidas por alguns centros de educação infantil do município de Vitória que atuam com 

crianças de 0 a 3 anos com algum tipo de comprometimento no desenvolvimento com objetivo de 

identificar concepções e práticas instituídas em centros de educação infantil em relação à educação 

especial para crianças de 0 a 3 anos. 

Resultados: Análises parciais dos dados coletados indicam a necessidade de se ampliar, em programas 

de formação de professores, as discussões sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil e 

fatores que interferem nesse desenvolvimento; sobre o papel do diagnóstico e as formas de 

intervenção pedagógica apropriadas ao avanço no desenvolvimento das crianças que se constituem 

no público alvo da educação especial. As análises indicam, ainda, a pertinência de se ampliar a 



 

 

discussão em termos teóricos e conceituais no que tange ao atendimento educacional especializado 

para as crianças de zero a três anos, problematizando a noção de intervenção precoce e ampliando as 

discussões sobre as possibilidades de articulação entre educação, sistema de saúde e assistência social. 
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