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Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco

“Existem dois legados 
duradouros que podemos 
deixar para nossas crianças.
Um dele, raízes.
O outro, asas.”
(Hodding Carter)

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES), desde 

1977, oferece atendimento a crianças e jovens surdos, em 

maioria proveniente de famílias de baixa renda, sempre preo-

cupado com o respeito às diferenças e com a efetiva inclusão 

da minoria surda na sociedade majoritariamente ouvinte.

 

O CES oferece uma educação pautada na otimização das poten-

cialidades do educando e na valorização e respeito à diversida-

de sociocultural e linguística, atuando numa perspectiva edu-

cacional bilíngue, na qual a língua é concebida como atividade 

de natureza sociocognitiva e promotora de interação humana.

 

A interação com os familiares é essencial para a formação das 

crianças e jovens estudantes em todas as etapas. Ao matricu-

lar seus filhos no CES, as famílias assumem o compromisso de 

participar do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

que é oferecido gratuitamente. Considerando a importância da 

proximidade e do comprometimento dos pais com a educação 

da criança, são desenvolvidas diversas atividades de participa-

ção e atuação no processo educacional.
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O Centro de Educação para Surdos Rio Branco conta com 

uma equipe composta por profissionais surdos e ouvintes, 

altamente qualificados, bilíngues e fluentes em Libras e 

Língua Portuguesa, em sua  modalidade escrita.

 

O CES promove e fortalece espaços de interação e ativida-

des sociais, culturais, linguísticas e de acessibilidade, por 

meio da produção de conteúdos, material didático - pedagó-

gico, acadêmico, de apoio e de participação nas redes so-

ciais. Nesse contexto, o uso ativo da  tecnologia digital para 

informação e comunicação, associado a uma concepção mo-

derna de educação, faz, do Centro de Educação para Sur-

dos Rio Branco, uma instituição inovadora.

Proposta Educacional

Com um projeto cuidadosamente elaborado, a escola orga-

niza seu trabalho em quatro grandes etapas: Programa de 

Estimulação do Desenvolvimento, Educação Infantil, Ensi-

no Fundamental e Programa Continuidade de Escolaridade.

 

O Programa de Estimulação do Desenvolvimento (PED) é 

o primeiro passo na educação de crianças surdas, aten-

dendo a faixa de 0 a 3 anos. No Ensino Fundamental (do 

1o ao 5o ano), viabiliza-se o contato da criança com adul-

tos surdos, usuários da Língua Brasileira de Sinais (Li-

bras), motivando a comunicação, propiciando o desenvol-

vimento da linguagem compatível com a faixa etária 

e favorecendo a futura escolarização.

 

A Educação Infantil, oferecida, prioritariamen-

te, para crianças de 3 a 5 anos, tem por fina-

lidade o desenvolvimento dos aspectos lin-

guísticos, físicos, emocionais, cognitivos e 

sociais do aluno.

 

Diversas atividades pedagógicas e cultu-

rais de sociabilização e interação são de-

senvolvidas juntamente com o Colégio Rio Branco, possibi-

litando o convívio entre surdos e ouvintes, fortalecendo o 

respeito às diferenças.

 

No Ensino Fundamental (1o ao 5o ano), os alunos dedicam-

-se aos estudos em período integral, propiciando acesso ao 

currículo e projetos extracurriculares envolvendo pesquisas 

e atividades, como dança, cinema, teatro, artes, esportes e 

tecnologia, buscando, entre outras coisas, contemplar os di-

ferentes estilos de aprendizagem.

 

Na etapa do Programa Continuidade de Escolaridade, os 

alunos que concluíram o 5o ano do  Ensino Fundamental no 

CES, com a identidade surda formada e fortalecida, são 

incluídos em classes regulares do Colégio Rio Branco e de 

instituições parceiras, onde  são acompanhados por traduto-

res e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa, qualifica-

dos e mantidos pela Fundação de Rotarianos de São Paulo.

 

Com o objetivo de fortalecer a inclusão em todas as suas 

dimensões, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco 

mantém contato regular com os alunos e equipes das insti-

tuições envolvidas no programa.
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Unidade Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24) – Granja Vianna
06709-015 – Cotia – SP

Unidade Higienópolis  
Av. Higienópolis, 996 - Higienópolis
01238-910 – São Paulo – SP

Para mais informações, ligue para
4613-8478 ou acesse o site www.ces.org.br

Folder CES_2014_final.indd   2 10/6/14   12:06


