
Centro de Educação Especial e Integração - CEDESPI 

As necessidades especiais são classificadas 

em: Motora; visual; fonoauditiva; intelectual e 

mental, e cada uma possui uma linguagem mais 

adequada para o aprendizado. Acreditando que 

cada indivíduo possui capacidades e 

habilidades diferentes, o projeto pauta-se 

também pela teoria de Inteligências Múltiplas 

desenvolvida por Howard Gardner, que 

classifica os seguintes tipos de inteligência: 

Lógico – Matemática; Linguística; Musical; 

Espacial; Corporal – Cinestésica; 

Intrapessoal; Interpessoal; Naturalista e 

Existencial (adicionada recentemente à 

pesquisa).  

Assim, o programa de necessidades do projeto 

prevê espaços que possibilitem o 

desenvolvimento de atividades referentes ao 

incentivo e crescimento de cada uma dessas 

inteligências. O projeto conta no nível 1 com 

centro de idiomas, área esportiva com dojô, 

piscina e ginásio, e no nível 2 com salas de 

aula regular, sanitários e vestiários, área 

administrativa, biblioteca, laboratórios, 

refeitório, ateliês, salas de dança, salas de 

teatro, salas multiuso, teatro com 3 salas, 

camarins e hall para exposições, além do pátio 

interno, que articula os blocos que abrigam 

essas funções. Esse pátio possui um mobiliário 

inspirado no Parque Ana Lídia, em cores 

primárias e volumes que proporcionam um 

ambiente de criação de uma atmosfera lúdica 

para incentivar o uso do imaginário pelas 

crianças, tanto do ensino especial quanto do 

ensino normal. Além do pátio, o projeto possui 

uma cobertura composta por um grid de vigas 

metálicas com placas de policarbonato também 

em cores primárias e incolor translúcido que 

permite a iluminação natural. Essa cobertura, 

que está também apoiada nos pilares que 

marcam as entradas, é única para todos os 

blocos fazendo com o que o projeto se mostre 

unificado. 

“As crianças são investidas de poderes não conhecidos, que podem ser as chaves de um futuro melhor.” 

“A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais, num ambiente previamente organizado, e depois se abster de interferir.” 

Maria Montessori (Educadora, médica e feminista italiana) 

“A educação e a sociedade são dois processos fundamentais da vida, que mutuamente se influenciam.” 

Anísio Teixeira (Jurista, intelectual, escritor e educador brasileiro) 

 

“A escola tem a obrigação de formar jovens capazes de criar, em cooperação com os demais, uma ordem social na qual todos possam viver com dignidade.” 

Bernardo Toro ( Educador e filósofo colombiano) 

“O aprender se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente.” 

António Nóvoa (Psicólogo e professor português) 

“Por meio da educação, a criança vai se reconhecer como membro vivo do todo.” 

Friedrich Froebel (Pedagogo alemão) 

“A educação precisa justificar-se realçando o entendimento humano.” 

“Todos os indivíduos têm potencial para ser criativos, mas só serão se quiserem.” 

Horward Gardner (Psicólogo cognitivo e educacional estado-unidense) 

    O Centro de Educação Especial e Integração 

(CEDESPI) é uma instituição com objetivo de integrar 

alunos do ensino especial com alunos do ensino normal. 

O centro funciona em período integral, pela manhã os 

alunos de ensino especial terão aulas conforme o 

currículo escolar, em divisão de turmas de acordo com 

suas linguagens de aprendizado, já pela tarde 

ocorrerão as atividades extracurriculares 

desenvolvidas em parceria com as outras escolas de 

ensino normal. Essas atividades serão focadas no 

desenvolvimento de outras habilidades (Inteligências 

Múltiplas) para os alunos de ambos os sistemas de 

ensino e a integração real entre as diferenças. 

    O local de implantação do CEDESPI é uma área já 

destinada a atividades educacionais, possuindo duas 

escolas e uma biblioteca bem próximas, na parte norte da 

cidade satélite de Ceilândia, próximo à estação de metrô 

Ceilândia Norte, além de um ponto de ônibus (facilidade 

de acesso). 

    O projeto ocupa aproveitando bem as dimensões do 

terreno (105 x 180m), fazendo bastante uso deste 

amplo espaço. O assentamento do projeto conta com 

modificações em sua topografia, permitindo a criação de 

acessos pelas 4 faces do terreno, sendo uma aberta ao 

nível da rua. 
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Mapa Chave 

Implantação – Nível 1 

Mapa Chave 

Implantação – Nível 2 

Perspectiva Aérea 

Cobertura colorida de painéis de Policarbonato 

Pátio Interno Descoberto  

Volumes em concreto com pintura impermeável 

Pátio Interno Descoberto 

Mobiliário que permite o desenvolvimento lúdico 
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Marcada por pilares de concreto (0.3 x 1.5 m) 
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