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RESOLUÇÃO CMES Nº 195/2016 

Aprova as Diretrizes para Educação Especial 
na Rede Municipal de Ensino da Serra – ES 
e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 1.647/1992, que cria 
o Conselho Municipal de Educação da Serra; Lei nº 2.665/2003, que dispõe sobre o 
Sistema Municipal de Ensino do Município da Serra e considerando ainda, a 
Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei 
nº 9.394/1996 e alterações posteriores; o Decreto nº 5.626/2005; Decreto nº 
6.253/2007; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva/2008; Parecer CNE/CEB nº 13/2009; Resolução CNE/CEB nº 4/2009; a 
Nota Técnica MEC/SEEP nº 11/2010; Decreto nº 7.611/2011; a Lei nº 12.764/2012; 
Lei nº 13.146/2015; a Lei Municipal nº 4.432/2015 e a Resolução CMES nº 193/2014 
e os dispositivos legais, políticos e filosóficos que fundamentam a oferta da 
Educação Especial, bem como o expresso na Declaração Mundial de Educação 
para Todos e na Declaração de Salamanca e no Parecer CMES Nº 233/2016, o qual 
deu origem a presente Resolução.  

 

R E S O L V E:  

 

Art.1º A presente Resolução aprova as Diretrizes para a Educação Especial da 
Rede Municipal de Ensino da Serra, Espírito Santo. 
 

Art. 2º Estas Diretrizes seguem no anexo desta Resolução. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Serra, 29 de novembro de 2016. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento tem como objetivo nortear as ações pedagógicas dos 

profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino da Serra, com finalidade de 

garantir o acesso, a permanência e, sobretudo, a aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.   

 

Por meio da efetivação das Diretrizes da Política Municipal da Educação Especial, a 

Secretaria Municipal da Educação da Serra (SEDU/SERRA) espera cumprir as 

metas estabelecidas no Plano Municipal da Educação (2015/2025) – Lei Municipal nº 

4.432/2015, bem como o disposto nas legislações nacional e municipal acerca da 

Educação Especial. 

 

Estas Diretrizes, de forma geral, compreendem as seguintes questões: breve 

histórico da Educação Especial; estudantes público-alvo da Educação Especial; 

atribuições da Unidade Administrativa Central da Secretaria Municipal de Educação 

para o atendimento à Educação Especial, atribuições dos profissionais que atuam 

nas Unidades de Ensino; currículo e avaliação na Educação Especial; o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE); as áreas de deficiência intelectual/mental, surdez/ 

deficiência auditiva, deficiência visual e altas habilidades/superdotação; o papel da 

família; a formação continuada e ações intersetoriais entre Secretarias Municipais.   
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2 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Os esforços dos movimentos sociais internacionais e nacionais resultaram em 

algumas mudanças fundamentais para o processo de igualdade de direitos. Nesse 

processo, a Constituição Brasileira de 1988, Artigo 206, preconiza que a igualdade 

de condições para o acesso e a permanência na escola deve ser assegurada a 

todos e que a educação é um direito garantido à criança e ao adolescente.  

 

Dentre os movimentos internacionais, podemos destacar, no final do século XX, 

especificamente na década de 70, o advento do movimento denominado 

Integracionista na Educação Especial no Sistema Regular de Ensino. Esse “[...] 

movimento surge na Europa e ganha força nos EUA e Canadá, podendo ser 

considerado parte das lutas de grupos minoritários na defesa dos direitos humanos” 

(MAGALHÃES, 2005, p. 36). 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, as agências internacionais da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud) e o Banco Mundial promoveram convenções, encontros e 

congressos mundiais com a finalidade de debater os direitos da criança.  

 

Em 1988, houve a Convenção Mundial sobre os Direitos das Crianças. Em 1990, em 

Jomtiem/Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para Todos, que resultou na 

Declaração Mundial de Educação para Todos, teve como objetivo debater as 

necessidades de aprendizagem da população mundial. 

 

A pauta desses grandes eventos evidenciava os direitos universais das crianças, 

numa perspectiva democrática dos direitos e de universalização da educação. 

Entretanto, é a partir da “Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais: acesso e qualidade”, realizada em 1994, na Espanha, que teve como 

objetivo debater a política mundial para as crianças com deficiência, que a inclusão 

ganha sustentação, força política e visibilidade. Essa conferência contou com mais 

de 300 participantes de 92 países e entidades internacionais, culminando no 
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documento norteador denominado Declaração de Salamanca, que postula o 

princípio da escola inclusiva, em que todos os estudantes devem aprender juntos, 

independentemente das diferenças.   

 

Ainda, nas proposições desse documento é ressaltado o princípio da inclusão da 

criança com deficiência na escola regular, onde a escola é vista como um local para 

todos, baseando-se no direito de todos os estudantes aprenderem juntos, sempre 

que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentam. A escola deve aceitar as diferenças e se adaptar à heterogeneidade, à 

variedade humana, no propósito de propiciar ambientes de desenvolvimento das 

potencialidades individuais, tendo por objetivo promover a educação para todos. 

 

A partir da Declaração de Salamanca (1994) e de outros documentos nacionais e 

internacionais,1 após os oito anos de discussão no Congresso Nacional, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9.394/96 introduziu o termo 

“necessidades educativas especiais” afirmando a prioridade da matrícula desses 

estudantes no ensino regular em relação às escolas especiais e a importância do 

financiamento das escolas públicas. Na ocasião, o texto original mencionava, no Art. 

58, “[...] entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades educativas especiais” (BRASIL, 1996, grifos 

nossos). 

 

Cabe destacar que foi a Resolução CNE/CEB n° 2, de 11 de setembro de 2001, que 

instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Tal 

documento, em seu art. 2º postula que, “[...] os sistemas de ensino devem matricular 

todos os estudantes, cabendo às escolas: organizar-se para o atendimento aos 

                 
1 No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece a condição de igualdade de todos e expressa o 
atendimento educacional especializado. Convém ressaltar ainda documentos internacionais, como a 
Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 
portadoras de deficiência (Guatemala, 1999) e a Convenção sobre os direitos das pessoas com 
Deficiência - ONU (Nova Iorque, 2006).  
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educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos” (BRASIL, 2001). 

 

Em 2008, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) instituiu a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva que 

 

[...] tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: 
acesso com participação e aprendizagem no ensino comum (BRASIL, 2008, 
p.16).  

 
 

 

2.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SERRA 

 

A organização referente ao trabalho na área da Educação Especial no município de 

Serra foi iniciada pela SEDU/SERRA no ano de 19952, como parte integrante da 

rede regular do ensino, visando proporcionar atendimento aos estudantes com 

deficiência e condições para o seu desenvolvimento pleno.  

 

Nesse ano, a Rede Municipal de Ensino da Serra registrou o atendimento de 

aproximadamente 92 estudantes com deficiência mental, 14 estudantes com 

deficiência auditiva e 38 estudantes com deficiência visual. No entanto, o início do 

atendimento aos estudantes com deficiência nesse momento constituía-se numa 

perspectiva segregadora, por meio das classes especiais3 as quais foram extintas 

em 2003 e passaram a ser denominadas, a partir de então, salas de recursos. A 

SEDU/SERRA manteve três classes especiais até o ano de 2001.  

 

A partir de 2002, a Rede Municipal da Serra adotou a proposta de fazer a inclusão 

dos alunos dessas classes especiais nas classes comuns. Em 2003, as classes 

                 
2 A fonte histórica são os documentos existentes nos arquivos da Coordenação de Educação 
Especial da SEDU/SERRA, consultados em 2014.   
 
3 As classes especiais eram classes instaladas nas escolas da Rede Regular de Ensino que eram 
caracterizadas pelo agrupamento de alunos que possuíam o mesmo tipo de deficiência. 
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especiais foram extintas e ampliou-se o número de salas de recursos nas Unidades 

de Ensino, atendendo ao disposto na Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, 

que instituiu as diretrizes nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

 

Ainda em 2003 iniciou-se a sala de recursos para atendimento aos estudantes com 

deficiência auditiva na Escola de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Naly da 

Encarnação Miranda. 

  

No final de 2007, a equipe da Coordenação responsável pela Educação Especial no 

município elaborou um documento para a Educação Especial que consistia em um 

Plano de Trabalho, com metas a serem alcançadas, serviços oferecidos e formas de 

organização do trabalho.  

 

Em 2010, houve a abertura de 02 (duas) salas de recursos para estudantes com 

deficiência visual – na EMEF Professor Naly da Encarnação Miranda e EMEF 

Professora Alba Lilia Castelo Miguel, além do funcionamento de 30 (trinta) Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) para o atendimento aos estudantes com deficiência 

intelectual e transtornos globais do desenvolvimento. Convém ressaltar, que por 

meio da adesão ao Programa de Implantação da SRM do Ministério da Educação 

(MEC), a SEDU/SERRA conseguiu implantar as referidas SRM. 

 

Em 2012, teve início a contratação de tradutor intérprete e professores bilíngues 

para atender a demanda de estudantes com surdez. Nesse mesmo ano, o município 

foi contemplado pelo MEC no Programa “Observatório Nacional de Educação 

Especial (ONESP)”, o qual ofereceu cursos de formação a Professores de Educação 

Especial.  

 

Em 22 de dezembro de 2014 foi aprovada a Resolução CMES nº 193/2014, 

homologada em 14 de agosto de 2015, elaborada pelo Conselho Municipal de 

Educação, regulamentando a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de 

Ensino da Serra – ES. Essa Resolução foi a primeira normatização específica a 

tratar do atendimento da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino da 

Serra, constituindo-se um marco para o referido Sistema. 
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Em relação ao número de professores especializados em Educação Especial, houve 

uma ampliação desse número na Rede Municipal de Ensino da Serra, sobretudo, 

nos últimos quatro anos, conforme Quadro 01. 

 

Ano 
Prof. Altas 

Habilidades 
Prof. 

Bilíngue 

Prof. 
Deficiência 

Auditiva 

Prof. 
Deficiência 

Visual 

Prof. 
Deficiência 
Intelectual 

Total 

2007 0 0 03 04 21 28 

2008 01 0 08 05 21 35 

2009 02 0 08 08 44 62 

2010 0 0 05 08 85 98 

2011 01 0 05 17 48 71 

2012 02 0 15 18 60 95 

2013 04 12 13 36 86 151 

2014 04 23 09 24 95 155 

2015 04 23 03 29 122 181 

2016 04 10 31 32 199 276 

 
QUADRO 01 – PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL POR ÁREA DE ATUAÇÃO 
Fonte: Coordenação de Educação Especial/SEDU/SERRA(2016) 
 

 

Quanto ao número de estudantes, é possível verificar, por meio dos Quadros 02 e 

03, um grande número de matrículas ao longo dos anos e, além disso, observa-se 

que a Rede Municipal da Serra tem atendido o maior número de estudantes em 

relação às outras Redes de Ensino.  
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Ano Rede 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Ed Prof. 
Nível 

Técnico 

EJA 
(presencial) 

Total 
por 

Rede 

Creche 
Pré-

Escola 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

EJA 
Fund 

EJA 
Médio 

2007 

Estadual 0 0 14 14 16 0 0 0 44 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 1 9 353 114 0 0 0 0 477 

Privada 53 68 399 35 1 0 52 0 608 

Total 54 77 766 163 17 0 52 0 1129 

2008 

Estadual 0 0 42 28 13 0 4 1 88 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 6 35 809 175 0 0 0 0 1025 

Privada 68 34 448 99 1 0 30 0 680 

Total 74 69 1299 302 14 0 34 1 1793 

2009 

Estadual 0 0 34 22 23 0 6 1 86 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Municipal 16 41 456 155 0 0 0 0 668 

Privada 58 41 426 13 3 0 0 0 541 

Total 74 82 916 190 26 0 6 3 1297 

2010 

Estadual 0 0 84 52 32 0 17 3 188 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Municipal 21 52 612 211 0 0 43 0 939 

Privada 3 4 16 13 7 0 0 0 43 

Total 24 56 712 276 39 0 60 5 1172 

2011 

Estadual 0 0 94 84 111 0 12 7 308 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 16 42 371 141 0 0 24 0 594 

Privada 1 6 15 8 12 0 0 0 42 

Total 17 48 480 233 123 0 36 7 944 

2012 

Estadual 0 0 150 105 74 0 14 15 358 

Federal 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

Municipal 30 72 476 198 0 0 28 0 804 

Privada 0 6 13 10 11 1 0 1 42 

Total 30 78 639 313 85 5 42 16 1208 

2013 

Estadual 0 0 120 146 72 1 20 12 371 

Federal 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Municipal 41 91 475 274 0 0 26 0 907 

Privada 0 2 12 10 5 0 0 1 30 

Total 41 93 607 430 77 3 46 13 1310 

2014 

Estadual 0 0 117 160 117 0 21 13 428 

Federal 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Municipal 29 110 495 298 0 0 24 0 956 

Privada 0 3 12 6 0 1 0 1 23 

Total 29 113 624 464 117 4 45 14 1410 

 
QUADRO 02 – ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 2007 a 2014 
Fonte: INEP/Censo Escolar 2007 a 2014 
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Ressalta-se que os dados referentes ao número de estudantes público-alvo da 

Educação Especial nos anos de 2015 e 2016 são da Coordenação de Educação 

Especial/SEDU/SERRA, tendo em vista que o Censo Escolar final referente a esses 

anos ainda são preliminares. 

 

Ano 

Ed. Infantil Ens. Fundamental 
EJA 

Presencial 
Total 

Creche 
Pré- 

Escola 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

2015 36 130 465 268 06 905 

2016 55 138 571 287 12 1063 

 
QUADRO 03 – ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 2015 e 2016 
Fonte: Coordenação de Educação Especial/SEDU/SERRA (2016) 
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3 ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Até o ano de 2008, a Rede Pública Municipal de Ensino da Serra direcionava seus 

atendimentos na área de Educação Especial não somente aos estudantes com 

deficiências, mas também aos estudantes com dificuldades de aprendizagem e 

comportamentos atípicos. 

 

No entanto, a partir da consolidação da Política Nacional da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008, a Educação Especial passou a definir 

como público-alvo de seus atendimentos os estudantes com deficiências, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. De acordo 

com esse documento: 

 

[…] considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 
diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade. Os estudantes com transtornos globais do 
desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 
interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse 
grupo estudantes com autismo, síndromes do espectro do autismo e 
psicose infantil. Estudantes com altas habilidades/superdotação 
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, 
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 
e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 
2008, p. 11, grifos nossos). 

 

Vale destacar, no entanto, que a partir da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, os estudantes diagnosticados com dislexia, 

disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 

não se configuram público-alvo da Educação Especial, pois esses casos implicam 

em transtornos funcionais específicos e não são transtornos globais do 

desenvolvimento.  

 

Os transtornos funcionais específicos abrangem um grupo de estudantes que 

apresentam problemas específicos de aprendizagem escolar manifestada por 

dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita ou 

habilidades matemáticas, não existindo para os mesmos uma explicação evidente. 
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Estas desordens são intrínsecas ao sujeito, e, presumivelmente devem-se a 

disfunções neurológicas em determinada área cerebral, que compromete a 

aquisição e o desenvolvimento das habilidades escolares (MAKISHIMA; ZAMPRONI, 

2014).  

 

O estudante com transtornos funcionais específicos não deve ser classificado como 

deficiente, trata-se apenas de uma pessoa que aprende de uma forma diferente, pois 

apresenta capacidade motora adequada, inteligência na média ou acima, audição e 

visão normais, assim como ajustamento emocional. Este estudante possui uma 

dificuldade específica em determinada aprendizagem, como por exemplo: não 

aprende as quatro operações; não compreende o que lê; compreende o que lê, mas 

não sabe escrever (MAKISHIMA; ZAMPRONI, 2014). 

 

Apesar de os estudantes com transtornos funcionais específicos não serem público-

alvo da Educação Especial, seus professores devem ser orientados, por meio do 

Trabalho Colaborativo, pelos professores da Educação Especial, no seu turno de 

trabalho, conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. Além disso, os professores de sala regular podem articular com 

o professor especializado a possibilidade de atendimento desses estudantes no 

contraturno. Entretanto, cabe salientar que a prioridade de matrícula no AEE no 

contraturno será dos estudantes público-alvo da Educação Especial.  

 

 

3.1 MATRÍCULA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Resolução CMES nº 193/2014 dispõe no Art.5º que “as Unidades de Ensino do 

Sistema Municipal de Ensino da Serra devem garantir a matrícula regular a todos os 

estudantes público-alvo da Educação Especial em qualquer época do ano, 

observando, entretanto, a disponibilidade de vagas” (SERRA, 2014). Além disso, a 

referida Resolução salienta que:  

 

Art. 6º Ao estudante público-alvo da Educação Especial da Rede Pública 
Municipal de Ensino da Serra é admitida a dupla matrícula, que é efetuada 
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no ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado - AEE. 
Sendo este último opcional à família do estudante (SERRA, 2014). 

 

Segundo a Resolução CNE/CEB nº 04/2009 os recursos financeiros destinados pelo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB)4 devem ser computados duplamente aos 

alunos matriculados em classe comum que tenham matrícula concomitante no AEE. 

Conforme o Art. 8º, parágrafo único dessa Resolução: 

 

O financiamento da matrícula no AEE é condicionado à matrícula no ensino regular 

da rede pública, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP do ano anterior, 

sendo contemplada: 

 

a) matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da 
mesma escola pública; 
b) matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de 
outra escola pública; 
c) matrícula em classe comum e em Centro de Atendimento Educacional 
Especializado de instituição de Educação Especial pública; 
d) matrícula em classe comum e em Centro de Atendimento Educacional 
Especializado de instituições de Educação Especial comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2009). 

 

Desse modo, as Unidades de Ensino da Rede Municipal da Serra que possuem 

estudantes público-alvo da Educação Especial e que participam do AEE, recebem 

recursos duplos do FUNDEB. A contrapartida do município é a cessão do local onde 

se implantará a sala de recursos multifuncionais, bem como realizar a contratação 

de profissionais para atuação no AEE. Além disso, a Rede Municipal é quem oferta 

as formações continuadas desses profissionais.   

 

 

                 
4 O FUNDEB foi regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 
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4 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA E O ATENDIMENTO 

AOS ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Considerando a necessidade de organização do atendimento ofertado aos 

estudantes público-alvo da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino, a 

Secretaria Municipal de Educação da Serra tem como atribuições:  

 

a) proporcionar, gradativamente, a eliminação, redução ou superação de barreiras 

na promoção da acessibilidade nas escolas municipais, de acordo com o Manual de 

Acessibilidade Espacial para Escolas/MEC;  

 

b) adquirir recursos materiais que visem proporcionar mobilidade, independência e 

bem-estar para os estudantes que apresentam algum tipo de deficiência ou 

transtorno global do desenvolvimento, nas escolas regulares, nas escolas 

referências e nas salas de recursos multifuncionais;  

 

c) definir com as Secretarias do município e demais Secretarias de Educação, as 

estratégias específicas de cooperação entre as mesmas para gestão do cuidado 

com os estudantes identificados;  

 

d) acompanhar os projetos de construção dos estabelecimentos de ensino da Rede 

Municipal da Serra, garantindo condições de acesso e utilização de todos os seus 

ambientes ou compartimentos para os estudantes com deficiência, inclusive salas de 

aula, bibliotecas, auditórios, quadras, laboratórios, áreas de lazer, sanitários, 

corredores, entre outros, de acordo com o Manual de Acessibilidade Espacial para 

Escolas/MEC; 

 

e) construir, reformar ou ampliar, gradativamente, as escolas ou efetuar a mudança 

de destinação para estes tipos de edificação, de modo que sejam ou se tornem 

acessíveis ao estudante com deficiência.    
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4.1 O SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DA SERRA 

 

Pensando na organização do atendimento ofertado aos alunos público-alvo da 

Educação Especial da Rede Municipal de Ensino da Serra, a SEDU/SERRA possui 

em sua estrutura, atualmente, um Setor de Educação Especial – Coordenação de 

Educação Especial, o qual conta com uma equipe de assessores pedagógicos e um 

coordenador. 

 

Os assessores pedagógicos são profissionais efetivos da Rede Municipal de Ensino 

que atuam na área e possuem formação específica na Educação Especial. A 

principal atribuição desses profissionais é orientar aos diretores, pedagogos, 

professores da sala de aula, professores especializados e demais profissionais que 

atuam nas Unidades de Ensino quanto às demandas da área, bem como realizar os 

encaminhamentos pedagógicos necessários. Dentre outras incumbências, cabe ao 

assessor da Educação Especial: 

 

a) realizar assessoramentos às Unidades de Ensino para fins de orientação aos 

diretores, pedagogos, professores e demais profissionais, quanto aos documentos 

legais da Educação Especial; 

 

b) realizar orientações aos professores, pedagogos e diretores e demais 

profissionais, no que diz respeito ao uso dos recursos, estratégias pedagógicas e 

adequações curriculares; 

 

c) coordenar e acompanhar o processo pedagógico oferecido nas salas de AEE; 

 

d) avaliar o espaço físico e o uso de materiais pedagógicos no âmbito das SRM; 

 

e) orientar as Unidades de Ensino sobre as mediações a serem realizadas com as 

famílias de estudantes público-alvo da Educação Especial; 
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f) avaliar a necessidade de encaminhamento de professores especializados nas 

diversas áreas da Educação Especial, assim como o encaminhamento de demais 

profissionais de apoio para os estudantes público-alvo; 

 

g) promover e organizar reuniões de trabalho e momentos de formação com 

professores, pedagogos, diretores e demais profissionais; 

 

h) emitir pareceres, pronunciamentos e realizar análises dos Projetos Políticos 

Pedagógicos, no que demanda à Educação Especial, quando solicitado; 

 

i) responder e dar encaminhamentos aos ofícios e demandas das Unidades de 

Ensino; 

 

j) atender e orientar os professores, diretores, pedagogos, demais profissionais e 

comunidade no Setor de Educação Especial/ SEDU/SERRA; 

 

k) orientar as Unidades de Ensino quanto ao preenchimento do Censo Escolar; 

 

l) elaborar documentos e formulários para a organização do AEE e do trabalho 

colaborativo dos professores especializados; 

 

m) orientar as Unidades de Ensino em relação aos programas relacionados ao 

estudante público-alvo da Educação Especial; 

 

n) participar dos Conselhos Municipais, Programa Benefício de Prestação 

Continuada na Escola (BPC), Fóruns e Seminários da área. 
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5 OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS UNIDADES 

DE ENSINO    

 

Os profissionais que atuam com o estudante público-alvo da Educação Especial têm 

como papel fundamental desenvolver estratégias que potencializem os processos de 

ensino e aprendizagem, respeitando o ritmo de desenvolvimento desse estudante, 

considerando, para tanto, as formas de diferenças que existem na realidade escolar. 

Destaca-se abaixo quem são estes profissionais e suas atribuições.  

 

 

5.1 O DIRETOR ESCOLAR 

 

É o gestor da Unidade de Ensino, portanto, cabe a esse profissional zelar pelo 

encaminhamento à SEDU/SERRA de documentos, ofícios e informações acerca dos 

estudantes público-alvo da Educação Especial, bem como auxiliar na articulação 

entre os profissionais da Unidade de Ensino e as famílias dos estudantes público-

alvo da Educação Especial. 

 

 

5.2 O PEDAGOGO  

 

O pedagogo tem um papel fundamental em promover a articulação entre os 

profissionais, as famílias e os estudantes público-alvo da Educação Especial com 

vistas à aprendizagem significativa do estudante. Nesse sentido, cabe ao pedagogo: 

 

a) planejar, juntamente aos profissionais envolvidos no atendimento ao público-alvo 

da Educação Especial, o diagnóstico inicial desses estudantes e o acompanhamento 

durante sua vida escolar; 

 

b) contribuir na elaboração de estratégias e metodologias com o objetivo de 

fomentar a ação pedagógica dos profissionais; 
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c) avaliar o desenvolvimento dos estudantes da Educação Especial com os 

professores de sala regular e especializados; 

 

d) acompanhar com o professor especializado da unidade de referência, no 

contraturno, o desenvolvimento do estudante, as estratégias e conteúdos realizados 

no AEE. 

 

 

5.3 O PROFESSOR DE SALA REGULAR 

 

O professor de sala regular, em sua área de atuação, deve mediar os processos de 

construção do conhecimento, por meio de um ambiente agradável e sem 

discriminação, com o objetivo de promover uma aprendizagem significativa tanto do 

ponto de vista educativo, quanto do ponto de vista social. As atribuições desse 

profissional são: 

 

a) realizar um diagnóstico inicial dos estudantes público-alvo da Educação Especial, 

com base nos relatórios dos anos anteriores, a fim de elaborar um plano de ensino a 

partir da proposta pedagógica da Unidade de Ensino e das adequações curriculares 

planejadas, considerando estratégias pedagógicas adequadas que visem ao 

desenvolvimento das potencialidades do estudante; 

 

b) planejar e executar suas aulas com o pedagogo e professor especializado e 

profissionais de apoio, produzindo materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, que 

considerem as necessidades educacionais específicas desses estudantes; 

 

c) avaliar permanentemente o desenvolvimento do estudante público-alvo da 

Educação Especial e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados na sala de aula regular e nos demais ambientes da escola;  

 

d) promover a participação dos estudantes público-alvo da Educação Especial nas 

atividades da vida diária de forma autônoma; 
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e) participar de formações, cursos, seminários, palestras e outras atividades 

promovidas pela escola, Secretaria Municipal de Educação ou outras entidades, 

visando ao aprimoramento do seu trabalho junto aos estudantes público-alvo da 

Educação Especial.  

 

 

5.4 O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Rede Municipal de Ensino da Serra conta com professores especializados nas 

áreas de Deficiência Intelectual/Física/Múltipla/Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva/Surdez e Altas 

Habilidades/Superdotação. Portanto, o professor para o AEE, conforme Art. 13 da 

Resolução CNE/CEB nº 04/2009, tem as seguintes atribuições: 

 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos estudantes Público Alvo da Educação Especial; 
II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade; 
III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de 
recursos multifuncionais; 
IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 
bem como em outros ambientes da escola; 
V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 
VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo estudante; 
VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos estudantes, promovendo autonomia e participação; 
VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 
visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos 
estudantes nas atividades escolares. 
 

 

 

5.5 O CUIDADOR  

 

Para além do acesso ao ensino regular e com vistas a garantir a permanência dos 

estudantes nas Unidades de Ensino, este documento apresenta como proposta a 
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atuação do profissional cuidador na organização do ensino regular na Rede 

Municipal da Serra. Nessa proposta, o profissional cuidador irá auxiliar os estudantes 

nas atividades de locomoção, alimentação, higienização e realização de atividades 

cotidianas no espaço escolar. 

 

No que tange aos aspectos legais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 9.394/1996, em seu Artigo 58, parágrafo 1º, prevê que “haverá, 

quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender 

às peculiaridades da clientela de Educação Especial” (BRASIL,1996). 

 

Já a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

de 2008, sinaliza a necessidade da presença do cuidador no ambiente escolar, 

auxiliando aos estudantes com necessidade de apoio constante no cotidiano escolar. 

Conforme o referido documento: 

 

Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, 
tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou 
cuidador dos estudantes com necessidade de apoio nas atividades de 
higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante 
no cotidiano escolar (BRASIL, 2008, p.13). 

 

Assim, com o objetivo de garantir nas Unidades de Ensino a permanência dos 

estudantes com deficiências que necessitem de cuidados específicos, este 

documento orienta a disponibilização de profissional, conforme a demanda de cada 

Unidade de Ensino que tenha estudantes com deficiência múltipla e/ou outras 

deficiências, que necessitem de apoio na realização das atividades de alimentação, 

higienização e locomoção, comprovado por laudo médico e por relatórios individuais 

das Unidades de Ensino. 

 

Nesse sentido, o profissional cuidador da Educação Especial na Rede Municipal de 

Ensino da Serra deverá:  

 

a) acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência severamente comprometido no 

desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ele tenha suas 



       21 

 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele somente as 

atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma;  

 

b) atuar como elo entre o estudante cuidado, a família e a equipe da escola, bem 

como escutar, estar atento e solidário ao estudante cuidado;  

 

c) auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene, bem como estimular e ajudar na 

alimentação e na constituição de hábitos alimentares;  

 

d) auxiliar na locomoção;  

 

e) realizar mudanças de posição corporal, quando necessário, do estudante com 

limitações físicas; 

 

f) comunicar a equipe da Unidade de Ensino quaisquer alterações de 

comportamento do estudante cuidado que possam ser observadas; 

 

 g) acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para realização das 

atividades cotidianas do estudante com deficiência durante a permanência na 

escola; 

  

h) auxiliar nas atividades extraclasse, recreativas e escolares de acordo com as 

orientações da equipe técnico-pedagógica e do professor de Educação Especial. 

 

 

5.6 O MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Visando a melhoria no atendimento da Educação Especial, em situações em que se 

fizer necessário e com anuência do Setor responsável pela Educação Especial na 

SEDU/SERRA, será encaminhado o monitor – estudante de Pedagogia – para 

auxiliar no processo de inclusão e dar suporte na realização das atividades 

escolares junto ao estudante público-alvo da Educação Especial. O processo de 
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seleção para os monitores de Educação Especial será realizado pela Secretaria 

Municipal de Educação da Serra. 

 

Conforme a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, no parágrafo XIII do Art.3º, o monitor como 

apoio: 

 

[...] atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e 
privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com 
profissões legalmente estabelecidas. 

 

Nesse sentido, a organização da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino 

da Serra está em consonância com o que propõe a Política Nacional da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva quando disponibiliza o monitor às 

Unidades de Ensino que possuem matrícula de estudantes com deficiência 

intelectual, física e múltipla e transtornos globais do desenvolvimento com severos 

comprometimentos que necessitam desse apoio nas atividades escolares. 

 

Dessa forma, o momento de estágio, segundo o Art. 1º da Lei Nacional nº. 

11.788/2008 – que dispõe sobre o estágio dos estudantes: 

 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008). 

 

Ainda, segundo a Lei Nacional nº. 11.788/2008, o estágio tem por objetivo 

possibilitar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a 

contextualização curricular. 

 

Assim, a função desses sujeitos nas Unidades de Ensino é auxiliar os professores 

de sala regular que atuam junto a esses estudantes. Desse modo, a atuação do 

monitor deve estar sob orientação dos professores de sala regular, professores 

especializados e pedagogos. A avaliação da atuação e desenvolvimento das tarefas 
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realizadas pelo monitor é de competência do pedagogo da Unidade de Ensino, com 

participação do professor de sala regular. 

 

Para melhor contribuir com o processo de aprendizagem desses estudantes, é de 

suma importância que o monitor tome conhecimento do planejamento semanal 

proposto pelo professor de sala regular. 

 

Vale salientar que o processo de apropriação do conhecimento pelo estudante com 

deficiência intelectual, física e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento é 

similar a todo e qualquer sujeito. Logo, o seu desenvolvimento se dá nas interações 

vivenciadas por ele junto à sua turma.  

 

Nesse sentido, o monitor não deverá ser um apoio exclusivo do estudante, devendo 

auxiliar aos demais da turma, enquanto o professor de sala regular interage com o 

estudante público-alvo. 

 

É importante ressaltar que o monitor não é um profissional especializado. É um 

estudante com a função de auxiliar os professores no que tange aos aspectos 

pedagógicos. Portanto, não tem função de substituir o professor, sendo ilegal a 

atuação do monitor sozinho com os estudantes, sem orientação e/ou supervisão de 

um profissional do magistério, pois, de acordo com o Artigo 61 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996:  

 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, 
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 
reconhecidos, são:  
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado 
nas mesmas áreas;  
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim (BRASIL, 1996). 

 

A carga horária diária do monitor é de cinco horas e seu contrato é válido por um 

ano, podendo ser renovado por mais um ano, totalizando dois anos como tempo 
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máximo de estágio, de acordo com a Lei Nacional nº 11.788/2008, que dispõe sobre 

o estágio de estudantes e/ou outra Lei que venha a substituí-la. 

 

Para os casos de dois anos de atuação ou conclusão do curso de graduação é 

ocasionado o término do contrato. Para renovação do contrato ou substituição do 

monitor, a unidade de ensino deverá encaminhar solicitação com prazo de sessenta 

dias de antecedência ao Setor responsável pela Educação Especial na 

SEDU/SERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       25 

 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

6 CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, em seu Artigo 

59, determina que “os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes público-

alvo da Educação Especial currículo, métodos e organização específicos, bem como 

recursos para atender as suas necessidades” (BRASIL, 1996). Diante do exposto, 

para atender a essas especificidades, pressupõe-se também uma atuação 

pedagógica que promova a inclusão desses estudantes.  

 

Sendo assim, conforme o documento do Município da Serra “Orientação Curricular 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental: articulando saberes, tecendo diálogos” 

“[...] é preciso considerar que um ambiente escolar inclusivo é aquele que garante 

um ensino comum a todos, mas a partir de meios que favoreçam a aprendizagem 

dos estudantes [...]” (SERRA, 2008, p. 21). 

 

 

6.1 CURRÍCULO E SUAS ADEQUAÇÕES 

 

As adequações curriculares pressupõem a flexibilização do currículo para torná-lo 

apropriado às necessidades do estudante, tornando esse currículo inclusivo, 

dinâmico, alterável, para que atenda realmente a todos os estudantes. Tais 

adequações formam o conjunto de modificações ou ajustes que se realizam em um 

ou vários dos elementos curriculares, tais como: objetivos, conteúdos, metodologias, 

atividades, critérios, recursos e procedimentos de avaliação que devem ser 

pensados a partir das potencialidades dos estudantes. Nesse sentido, Lopes (2010, 

p. 50) aponta: 

Promover adequações, adaptações ou flexibilizações curriculares é uma rica 
oportunidade de valorizar a diversidade presente na sala de aula. 
Fernandes (2006, p.27) aponta: [...] a ideia é que a flexibilização/ adaptação 
seja uma prerrogativa para a celebração das diferenças em sala de aula”. 
Tais ações mostram as possibilidades educacionais de atuar diante das 
dificuldades de aprendizagem que os alunos enfrentam na sala de aula, 
mesmo aqueles que não apresentam diagnóstico que indique uma 
deficiência. 
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Ressalta-se que por meio da mediação pedagógica pode-se propiciar aos 

estudantes público-alvo da Educação Especial a ampliação dos conceitos e 

conhecimentos, ainda em fase de apropriação. 

 

As adequações curriculares podem ocorrer em vários campos, quais sejam:  

 

a) no ensino colaborativo, entre professores de sala regular e professores da 

Educação Especial, ponto essencial na consolidação de um currículo flexível e 

inclusivo; 

 

b) no apoio pedagógico, visando ao acompanhamento regular da atividade 

docente, considerando os casos específicos que demandem um projeto educativo 

diferenciado; 

 

c) no registro das observações, ocorridas durante as aulas, que podem fornecer 

ao professor suporte para as intervenções, uma vez que esses são baseados nas 

conquistas, nos dilemas e nas dificuldades da prática docente. 

 

 

6.2 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

Este documento propõe uma perspectiva de avaliação do processo de ensino-

aprendizagem que supere o conceito de avaliação como sinônimo de classificação 

que estigmatize o sujeito com deficiência como um “ser” incapaz de aprender. Para 

tanto, é importante respeitar as diferenças individuais, bem como considerar todas 

as possibilidades de aprendizagem, uma vez que o processo de avaliação é 

formativo. 

O ponto de partida do processo avaliativo deverá ser a articulação dos interesses, 

necessidades e especificidades dos estudantes – por meio de uma avaliação 

diagnóstica – a uma proposta curricular funcional na qual devem constar o conteúdo, 

os objetivos, a metodologia, recursos de acessibilidade e a avaliação. 
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Assim, a partir da proposta curricular diversificada, o professor de sala regular, com 

auxílio do professor especializado em Educação Especial, irá realizar as 

adequações necessárias, considerando que a metodologia de avaliação deverá ser 

diversa. Ao realizar a aferição do conhecimento por meio de provas, trabalhos, 

seminários, entre outros, o estudante público-alvo que não se encontra no mesmo 

nível de rendimento escolar da sua turma será avaliado com base no currículo que 

foi adequado às suas necessidades. Dessa forma, ressalta-se que não existe 

respaldo legal para aprovação ou reprovação desses estudantes com base, 

exclusivamente, no seu laudo médico, uma vez que o importante é considerar os 

seus avanços e/ou limites em relação ao que foi proposto inicialmente. 

 

Em relação à Educação Infantil, considerando as especificidades que a constituem, 

faz-se necessário uma avaliação que considere o desenvolvimento integral da 

criança, embasada em observações, registros, dentre outros, em observância a suas 

potências e dificuldades/desafios.  

 

Dessa forma, considerando a importância de instrumentos que registrem o trabalho 

desenvolvido com os estudantes público-alvo, a SEDU/SERRA, por meio do Setor 

de Educação Especial, encaminhará às Unidades de Ensino, anualmente, esses 

instrumentos.  
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7 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE   

 

De acordo com a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o AEE tem por finalidade identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade com fins de eliminar as barreiras 

para a plena participação dos estudantes, considerando as suas necessidades 

específicas, em todas as etapas e modalidades de ensino.  

 

O referido documento também explicita que as atividades realizadas no âmbito do 

AEE devem acontecer no contraturno e diferem daquelas desenvolvidas na sala 

regular. Portanto, o AEE não é substitutivo à escolarização (BRASIL, 2008). Logo, de 

acordo com o Artigo 2º da Resolução CNE/CEB nº 04 de 2009: 

 

O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do estudante por 

meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento 

de sua aprendizagem (BRASIL, 2009). 

 

Cabe destacar ainda que, embora as atividades desenvolvidas no AEE sejam 

diferentes daquelas realizadas em salas de ensino regular, elas devem acontecer à 

luz de uma proposta articulada de trabalho. 

 

Além disso, dentre os recursos de acessibilidade e estratégias previstos pela Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 e 

pela Resolução CNE/CEB nº 04/2009 estão os programas de enriquecimento 

curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e 

sinalização e as tecnologias assistivas. 

 

 

7.1 HORÁRIO DE OFERTA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

O AEE acontece no horário contrário ao turno de escolarização dos estudantes 

público-alvo da Educação Especial, sendo realizado, prioritariamente, na Unidade de 
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Ensino de matrícula do estudante ou na Unidade de Ensino com SRM mais próxima 

da residência do estudante, conforme orienta a Resolução CNE/CEB nº 04/2009 e a 

Resolução CMES nº 193/2014.  

 

As referidas Resoluções ressaltam ainda que esse atendimento pode ser realizado 

também em Instituições conveniadas com o Poder Público e, no caso do município 

da Serra, com a Secretaria Municipal de Educação (BRASIL, 2009; SERRA, 2014).  

 

O AEE no município da Serra está estruturado por áreas de atuação5, o que 

determina a forma de atuação dos professores de Educação Especial que trabalham 

na Rede Municipal. A organização prevista para esse atendimento se baseia na 

especificidade de cada estudante da Educação Especial, tendo em vista que esse 

público possui uma ampla diversidade de características e, por consequência, de 

possibilidades de trabalho.  

 

Ressalta-se ainda que conforme o inciso III do Art. 9º da Resolução CMES Nº 

193/2014 o AEE deve ter um período mínimo de 2 horas semanais. 

 

 

7.2 DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

As SRM na Rede Municipal de Ensino da Serra são definidas como ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para a oferta do AEE, 

sendo um serviço de natureza pedagógica que complementa e/ou suplementa o 

atendimento educacional realizado em classes regulares da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, para os estudantes 

público-alvo da Educação Especial. Esse atendimento deverá ser realizado por 

professor especializado. 

 

                 
5  As áreas de atuação são Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva e Altas 
Habilidades/Superdotação. 
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Convém ressaltar que a SRM não é um espaço de reforço pedagógico, de 

recuperação paralela ou de outra ação pedagógica que vise minimizar o índice de 

retenção escolar ou a defasagem idade-ano de estudantes não considerados 

público-alvo da Educação Especial. 

 

 

7.3 ACESSO E ATENDIMENTO NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

O acesso do estudante à SRM ocorrerá mediante os seguintes critérios:  

 

a) ser público-alvo da Educação Especial;  

 

b) ser encaminhado pelo professor da sala regular, direção e equipe pedagógica da 

Unidade de Ensino, em parceria com o Setor de Educação Especial/SEDU/SERRA; 

 

c) apresentar a ficha de acompanhamento do estudante (formulário a ser 

encaminhado pela SEDU/SERRA) e/ou relatório pedagógico, preenchidos por sua 

Unidade de Ensino de origem e, quando necessário, laudo médico. 

 

O AEE poderá ser organizado de forma individual ou em pequenos grupos, conforme 

os planos de ensino individualizados feitos pelo professor da SRM.  

 

Os atendimentos realizados em grupos deverão ser organizados por faixa etária 

e/ou conforme as necessidades pedagógicas. Esses se constituem em um conjunto 

de ações específicas, de forma a contribuir no desenvolvimento do estudante, 

favorecendo a sua gradativa autonomia e independência. O cronograma de 

atendimento deverá ser organizado observando-se:  

 

a) o número de atendimentos no AEE, que deve ser de 2 (duas) a 4 (quatro) vezes 

por semana, contemplando, o mínimo de duas horas semanais de atendimento, 

cabendo ao professor especializado a organização dos horários; 
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b) o contato periódico do professor do AEE com professores da sala regular, 

professores de Educação Especial que realizam somente o Trabalho Colaborativo e 

pedagogos para acompanhar e orientar o desenvolvimento do estudante. 

 

 

7.4 O DESLIGAMENTO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

Caso a família não tenha interesse no AEE deve-se preencher um Termo de 

Desistência na Secretaria da Unidade de Ensino, encaminhado pela SEDU/SERRA. 

 

 

7.5 A TRANSFERÊNCIA DO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Na documentação de transferência do estudante deverá constar “cópia do relatório 

das atividades desenvolvidas e de seu processo de aprendizagem”, conforme 

aponta o Art. 7º da Resolução CMES nº 193/2016. 

 

 

7.6 COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES DE ENSINO NA 

IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS  

 

Para a implantação/implementação das SRM, as Unidades de Ensino deverão:  

 

a) inserir na Proposta Pedagógica a organização do AEE, realizado individualmente 

ou em pequenos grupos; 

 

b) contemplar na Proposta Pedagógica a oferta do AEE com professor 

especializado, recursos, equipamentos específicos e condições de acessibilidade, 

bem como o Plano de AEE;  

 

c) matricular no AEE, realizado em SRM, os estudantes público-alvo da Educação 

Especial da própria escola, estudantes de outra (s) escola (s) e estudantes oriundos 



       32 

 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme demanda da Rede Municipal de 

Ensino;  

 

d) registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, a matrícula dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial das salas regulares e as matrículas no AEE realizado na SRM da 

escola;  

 

e) efetivar a articulação pedagógica entre os professores que atuam na SRM e os 

professores das salas regulares, a fim de promover as condições de participação e 

aprendizagem dos estudantes;  

 

f) manter a documentação do estudante atendido na SRM atualizada, além dos 

documentos exigidos para a sala regular.  

 

 

7.7 ASPECTOS A SEREM CONTEMPLADOS NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DAS 

UNIDADES DE ENSINO COM SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

a) Diagnóstico da realidade: ao elaborar o diagnóstico da realidade, as Unidades de 

Ensino devem considerar as características e especificidades dos estudantes 

matriculados no AEE; 

 

b) Fundamentação legal, política e pedagógica: indicar os referenciais da Educação 

Especial na perspectiva da educação inclusiva que fundamentam sua organização e 

oferta; 

 

c) Gestão: informar o número de professores, carga horária, formação específica, 

competências do professor e interface com o ensino regular; 

 

d) Matrículas na escola: informar as matrículas no AEE. Se a escola não possuir 

SRM, deverá constar na Proposta Pedagógica a informação sobre a oferta do AEE 

em SRM de outra escola pública da própria Rede. 
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8 ÁREA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL  

 

Para fins deste documento, adotou-se como conceito de deficiência intelectual a 

definição da Associação Americana sobre Deficiências Intelectuais e do 

Desenvolvimento (AAIDD, em inglês) e do Decreto Federal nº 5.296/2004, que 

dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

De acordo com esse Decreto, a deficiência intelectual caracteriza-se pelo:  

 

Art.5º, §1º [...] o funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; 
cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da 
comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho 
(BRASIL, 2004). 

 

 

8.1 O PROFESSOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUALESPECIALIZADO EM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL 

 

O profissional que irá atuar nesta área deverá ter Licenciatura Plena em Educação 

Especial ou em Pedagogia acrescido de habilitação em Educação Especial ou Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) na linha de pesquisa em 

Educação Especial/Inclusiva ou Pós-graduação Lato Sensu na área de Educação 

Especial/Inclusiva ou curso na área específica de Deficiência Intelectual com carga 

horária mínima de 160 horas.  

 

O professor especializado realizará o atendimento aos estudantes com deficiência 

intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, deficiências físicas e 

deficiências múltiplas. Esses profissionais devem buscar compreender as 

necessidades e diferenças por meio do conhecimento prévio que têm desses 

estudantes e, a partir disso, considerar as estratégias e as possibilidades de 

trabalho.  
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8.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA A ÁREA DE 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL  

 

Para esses estudantes, o município oferece o AEE no contraturno. Nesse caso, o 

AEE será realizado na mesma Unidade de Ensino em que estão matriculados ou na 

Unidade de Ensino de referência mais próxima a sua residência que tenha SRM. 

 

Para a participação no AEE de contraturno, a Unidade de Ensino deve atender ao 

que dispõe a Resolução CMES nº 193/2014 e outras que venham a substituí-la ou 

alterá-la. 

 

 

8.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR ESPECIALIZADO EM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL NAS UNIDADES DE ENSINO COM SALA 

DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – SRM  

 

O professor especializado em deficiência intelectual/mental que atua nas SRM deve: 

 

a) responsabilizar-se, com o diretor e pedagogo da Unidade de Ensino, pela 

realização do AEE no contraturno;  

 

b) cumprir carga horária de 100 horas mensais, organizada de acordo com a 

demanda de estudantes, segundo o Censo Escolar do ano anterior; 

 

c) divulgar, informar, convidar e encaminhar os estudantes público-alvo da Educação 

Especial para o AEE do contraturno escolar; 

 

d) organizar o tipo e o número de atendimentos que acontecerão na SRM, 

considerando a necessidade e particularidades de cada estudante, cumprindo, no 

mínimo, duas horas semanais asseguradas pela Resolução CMES nº 193/2014; 
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e) ter um plano de ensino para o AEE6 para cada estudante que frequenta o AEE do 

contraturno, desenvolvendo práticas pedagógicas, conforme as necessidades 

educacionais específicas dos estudantes, tais como: ensino da Comunicação 

Aumentativa e Alternativa (CAA); ensino da informática acessível e do uso dos 

recursos de Tecnologia Assistiva (TA) e ensino de demais atividades, objetivando 

desenvolver a autonomia e sociabilidade, bem como o acesso aos conhecimentos 

historicamente construídos pela humanidade; 

 

f) articular-se com os professores da sala regular, participando dos planejamentos e 

contribuindo com as mediações necessárias no cotidiano escolar, bem como para a 

adequação de conteúdos curriculares e das atividades propostas, visando 

potencializar os processos de aprendizagem desses estudantes; 

 

g) participar dos processos de aquisição de recursos pedagógicos e mobiliários 

necessários à aprendizagem dos estudantes e orientar toda a comunidade escolar 

quanto às possibilidades de utilização desses materiais; 

 

h) adequar e produzir, a partir dos objetivos e atividades propostas no currículo 

escolar, materiais didáticos e pedagógicos acessíveis7, considerando as 

necessidades específicas dos estudantes e os desafios vivenciados no ensino 

regular; 

 

i) realizar avaliação diagnóstica e processual dos avanços e desempenho do 

estudante. Devem ser registrados ainda os projetos pedagógicos desenvolvidos, as 

experiências e as atividades propostas; 

 

                 
6 O plano de ensino do AEE deve contemplar as habilidades e especificidades de cada sujeito, 
definindo e organizando estratégias de ensino, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade. 
 
7 Exemplo de alguns materiais que podem ser produzidos: plano inclinado, engrossadores de lápis, 
tesouras adaptadas, cartões de Comunicação Aumentativa Alternativa, entre outros 
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j) promover reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a fim 

de esclarecer, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas; 

 

k) participar de reuniões com o diretor, pedagogo e professores de sala regular, de 

conselhos de classe, com o objetivo de estimular a formação dos professores em 

serviço sobre o assunto em questão e a participação das famílias dos estudantes 

atendidos. 

 

l) adequar as avaliações periódicas de acordo com as necessidades do estudante, 

auxiliando o professor da sala de aula regular na elaboração de critérios de 

avaliação coerentes com o aprendizado.  

 

j) buscar uma relação integrada e articulada com a direção da escola, coordenação, 

pedagogos, professores e demais profissionais da Unidade de Ensino.  

 

 

8.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR ESPECIALIZADO EM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL NAS UNIDADES DE ENSINO QUE NÃO 

TÊM SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – SRM 

 

Nas Unidades de Ensino que não têm SRM, os professores especializados devem 

desenvolver seu trabalho nas salas regulares no mesmo turno de matrícula dos 

estudantes público-alvo da Educação Especial. Desse modo, faz-se necessário a 

articulação com os professores de sala regular, acompanhando os planejamentos e 

contribuindo para a adequação de conteúdos curriculares e das atividades 

propostas, visando potencializar os processos de aprendizagem desses estudantes. 

Suas atribuições são: 

 

a) produzir e adequar materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades específicas dos estudantes; 

 

b) realizar o planejamento articulado com os professores das salas de aula regular 

que tenham estudantes com deficiência intelectual/mental; 
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c) realizar e registrar, em relatório próprio, a avaliação diagnóstica inicial do 

estudante, bem como os seus avanços e desempenho. Devem ser registrados 

ainda, os projetos pedagógicos desenvolvidos, as experiências e as atividades 

propostas para os estudantes; 

 

d) divulgar, convidar e encaminhar a oferta do AEE para os estudantes público-alvo 

da Educação Especial para o AEE no contraturno ofertado em uma escola de 

referência mais próxima; 

 

e) participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a 

fim de informar, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas, 

bem como participar dos conselhos de classe e plantões pedagógicos; 

 

f) adequar as avaliações periódicas de acordo com as necessidades do estudante, 

auxiliando o professor da sala regular na elaboração de critérios de avaliação 

coerentes com o aprendizado. 
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9 ÁREA DA SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

 

Para fins deste documento, considera-se pessoa surda “aquela que, por ter perda 

auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 

manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras)”, conceitua o Art. 2º do Decreto nº. 5.626/20058.  

 

Este mesmo Decreto define, ainda, no parágrafo único do Art. 2º, que se entende 

como “deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz” (BRASIL, 2005). 

 

De acordo com a Lei nº.10.436/2002, entende-se como Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) “a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil” (BRASIL, 2002). 

 

 

9.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR ESPECIALIZADO EM 

SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

 

O professor que irá atuar nesta área deverá ter Licenciatura Plena em Educação 

Especial ou em Pedagogia ou Licenciatura Plena em qualquer área do Magistério, 

acrescido de curso de Libras com no mínimo 120 horas, promovido por Instituições 

de Ensino Superior ou Instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação.   

 

Nas Unidades de Ensino que não têm SRM, são atribuições desses professores: 

                 
8 Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002 – que dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 – que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
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a) promover o ensino de Libras e o ensino da Língua Portuguesa escrita para os 

estudantes com surdez; 

 

b) difundir a Libras para os profissionais das Unidades de Ensino; 

  

c) realizar oficinas de Libras para a turma em que está incluído o estudante com 

surdez e sinalizar em Libras o espaço escolar; 

 

d) realizar o planejamento articulado com os professores das salas de aula regular 

que tenham estudantes com surdez; 

 

e) colaborar com a adequação dos materiais pedagógicos utilizados, sempre que 

necessário, junto ao professor de sala regular; 

 

f) organizar diferentes formas de avaliação, coerentes com o aprendizado de um não 

nativo da Língua Portuguesa, considerando a singularidade linguística na correção 

das provas escritas e/ou atividades realizadas por esses estudantes; 

 

g) participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a 

fim de informar, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas, 

bem como participar dos conselhos de classe e plantões pedagógicos; 

 

h) adequar, junto ao professor de sala regular, as avaliações às necessidades do 

estudante, considerando as especificidades linguísticas do estudante com surdez; 

 

i) buscar uma relação integrada e articulada com a direção da escola, coordenação, 

pedagogos, professores e demais profissionais da Unidade de Ensino.  

 

Nas Unidades de Ensino com SRM, são atribuições desses professores: 

 

O professor especializado nessa área deverá promover o ensino de Libras e o 

ensino da Língua Portuguesa escrita para os alunos surdos, a confecção de material 
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pedagógico, a difusão da Libras para os profissionais das Unidades de Ensino 

(BRASIL, 2005; BRASIL 2011).  

 

O professor especializado nessa área deve ainda divulgar o AEE ofertado pelo 

município para a família do estudante com surdez. As atribuições desse profissional 

são: 

 

a) participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área a 

fim de informar, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas, 

bem como participar dos conselhos de classe e plantões pedagógicos; 

 

b) adequar as avaliações de acordo com as necessidades do estudante, auxiliando o 

professor da sala regular na elaboração de critérios de avaliação coerentes com o 

aprendizado;  

 

c) buscar uma relação integrada e articulada com a direção da escola, coordenação, 

pedagogos, professores e demais profissionais da Unidade de Ensino.  

 

 

9.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA A ÁREA DA SURDEZ  

 

Para o AEE no contraturno, a Rede Municipal de Ensino da Serra disponibilizará 

transporte para o estudante da sua residência até a Unidade Referência. O 

transporte será disponibilizado e organizado de acordo com o horário de 

atendimento dos estudantes no AEE. 

 

Para a participação no AEE de contraturno, a Unidade de Ensino deve atender ao 

que dispõe a Resolução CMES nº 193/2014 e outras que venham a substituí-la ou 

alterá-la. 
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10 ÁREA DE DEFICIÊNCIA VISUAL: CEGUEIRA E BAIXA VISÃO 

 

De acordo com o documento orientador do Ministério da Educação (MEC) intitulado 

“Atendimento Educacional Especializado: deficiência visual”, “a cegueira é uma 

alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão que afeta 

de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, 

posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente” (BRASIL, 2007). A 

cegueira pode se caracterizar como congênita (desde o nascimento), ou adquirida 

(manifestando-se posteriormente), em virtude de causas orgânicas ou acidentais 

(BRASIL, 2007).  

 

Em relação à baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou visão residual), os 

documentos do MEC “Atendimento Educacional Especializado: deficiência visual” 

(BRASIL, 2007) e “Os alunos com deficiência visual: baixa visão e cegueira” 

(BRASIL, 2010), destacam a complexidade quanto à variedade e intensidade dos 

comprometimentos visuais. Segundo o primeiro documento supracitado: 

 

Essas funções englobam desde a simples percepção de luz até a redução 
da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a execução de 
tarefas e o desempenho geral. Em muitos casos, observa-se o nistagmo, 
movimento rápido e involuntário dos olhos, que causa uma redução da 
acuidade visual e fadiga durante a leitura (BRASIL, 2007).  

 

Os referidos documentos orientadores (BRASIL, 2007; BRASIL, 2010) destacam 

ainda que outras situações podem implicar na condição visual do estudante com 

baixa visão, tais como: a situação emocional e a posição em que o estudante se 

encontra em relação à iluminação natural ou artificial.  

 

Nesse sentido, pensando na garantia da qualidade do ensino ofertado a esses 

estudantes, os recursos, serviços e estratégias didático-pedagógicas devem estar 

organizados de modo a potencializar os processos de aprendizagem. Assim, os 

recursos como regletes, sorobã, caracteres ampliados e o ensino do código Braille 

se fazem de extrema importância nesse processo, tendo em vista não somente a 

vida autônoma e social, como também, o acesso aos conteúdos do currículo escolar.  
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Em relação, especificamente, aos casos de baixa visão, cabe salientar a importância 

dos estímulos quanto à utilização do potencial da visão, da superação das 

dificuldades e dos conflitos emocionais (BRASIL, 2007). 

 

Quanto aos estudantes com cegueira, a linguagem possui uma importância 

fundamental, principalmente durante sua fase escolar, em que terá de se comunicar 

com outras pessoas e com isso poderá se impor diante das necessidades que 

surgirão nessa e em outras fases da sua vida escolar. Dessa forma, poderá 

compartilhar suas experiências com os colegas para que possa se expressar, se 

comunicar, tornar-se independente e manifestar suas vontades, desejos, frustrações. 

 

 

10.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR ESPECIALIZADO EM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

O profissional de deficiência visual deverá ter Licenciatura Plena em Educação 

Especial ou Pedagogia ou em outra área do magistério, acrescido de curso na área 

de deficiência visual que contemple Braille e Sorobã, com carga horária mínima de 

120 horas. 

 

Nas Unidades de Ensino com SRM, são atribuições dos professores em deficiência 

visual: 

 

a) apoiar e auxiliar o processo de inclusão do estudante com deficiência visual na 

comunidade escolar, bem como contribuir junto ao professor da sala regular na 

operacionalização dos conteúdos curriculares; 

 

b) promover as adequações necessárias ao processo de ensino-aprendizagem do 

estudante com deficiência visual; 

 

c) elaborar, executar e avaliar o plano de atendimento para esses estudantes, de 

acordo com as suas especificidades; 
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d) promover e apoiar a alfabetização pelo sistema Braille e orientar quanto à 

mobilidade, atividades da vida diária, sorobã e escrita, para os estudantes com 

cegueira; 

 

e) organizar momentos de orientação às famílias com fins de garantir a plena 

participação do estudante com deficiência visual nas atividades do cotidiano escolar; 

 

f) participar dos momentos de planejamento e de avaliação com os professores de 

sala regular; 

 

g) participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a 

fim de informar, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas, 

bem como participar dos conselhos de classe e plantões pedagógicos; 

 

h) flexibilizar/propor caminhos alternativos para as avaliações, de acordo com as 

necessidades do estudante, auxiliando o professor da sala regular na elaboração de 

critérios de avaliação coerentes com o aprendizado; 

 

i) solicitar junto à direção da escola, os recursos e materiais específicos necessários 

para o bom funcionamento da SRM; 

 

j) efetuar a avaliação funcional da visão e do desenvolvimento integral para a 

elaboração do plano de ensino do estudante; 

 

k) adotar a proposta curricular utilizada na sala regular, adaptando-a ao nível de 

desenvolvimento e necessidade do estudante; 

 

l) priorizar o desenvolvimento global e o acesso ao conteúdo curricular. 

 

j) buscar uma relação integrada e articulada com a direção da escola, coordenação, 

pedagogos, professores e demais profissionais da Unidade de Ensino.  
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Nas Unidades de Ensino que não têm SRM os professores de deficiência visual 

têm as seguintes atribuições: 

 

a) participar do planejamento das atividades diárias com o professor da sala regular; 

 

b) preparar materiais especializados para uso do professor da sala regular em 

determinadas atividades propostas, de acordo com o conteúdo trabalhado e a 

necessidade visual do estudante, tais como: ampliar mapas e fazer adequações das 

legendas; ampliar ou fazer alto relevo; transcrever textos para o sistema Braille; 

transcrever para tinta os trabalhos em Braille; ampliar textos, gravar ou mediar a 

gravação de livros didáticos quando o conteúdo for compatível com esse recurso, 

entre outros (BRASIL, 2007); 

 

c) estimular a autonomia do estudante e organizar projetos de interação com a 

comunidade escolar, possibilitando momentos de diálogo e trocas de experiências 

entre os sujeitos da Unidade de Ensino; 

 

d) participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a 

fim de informar, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas, 

bem como participar dos conselhos de classe e plantões pedagógicos; 

 

e) adequar as avaliações de acordo com as necessidades do estudante, auxiliando o 

professor da sala regular na elaboração de critérios de avaliação coerentes com o 

aprendizado; 

 

f) buscar a interação e comunicação para se criar um vínculo adequado professor-

estudante-família; 

 

g) valorizar o potencial de desenvolvimento do educando, proporcionando-lhe a 

oportunidade de desenvolvimento global, estimulando a conquista da autonomia e 

independência; 

 



       45 

 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

h) facilitar o processo ensino-aprendizagem por meio de experiências 

multissensoriais significativas e contextualizadas; 

 

i) atender às necessidades do estudante dentro do princípio da individualização do 

ensino, sem perder de vista a formação de grupo, o trabalho coletivo e a integração 

social; 

 

j) propiciar ao estudante a oportunidade de enriquecimento de experiências através 

das relações sociais estabelecidas com outros colegas, participando de todas as 

atividades lúdicas e recreativas da escola (oficina de leitura, arte, jogos, passeios e 

excursões); 

 

k) buscar metodologias de ensino que melhor atendam à especificidade do 

estudante; 

 

l) refletir, analisar e avaliar a sua prática pedagógica em consonância com a prática 

pedagógica da sala regular; 

 

m) realizar momentos formativos com a comunidade escolar relativos à área de 

deficiência visual; 

 

n) buscar uma relação integrada e articulada com a direção da escola, coordenação, 

pedagogos, professores e demais profissionais da Unidade de Ensino.  

 

 

10.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA A ÁREA DE 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

No que diz respeito ao AEE no contraturno, os estudantes com cegueira e baixa 

visão contam com transporte disponibilizado pela SEDU/SERRA, da sua residência 

até a Unidade de Ensino onde os atendimentos ocorrem.   
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Para a participação no AEE de contraturno, a Unidade de Ensino deve atender ao 

que dispõe a Resolução CMES nº 193/2014 e outras que venham a substituí-la ou 

alterá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       47 

 
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

11  ÁREA DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) define os sujeitos com altas habilidades/superdotação como aqueles que: 

 

Demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, 
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 
e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na 
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 
2008, p.15). 

 

Em relação ao trabalho pedagógico com esses estudantes, a Resolução CNE/CEB 

nº 04 de 2009, Art. 7º, orienta que os estudantes com altas habilidades/superdotação 

 

Terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito 
de escolas públicas de ensino regular em interface com os núcleos de 
atividades para altas habilidades/superdotação e com as instituições de 
ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da 
pesquisa, das artes e dos esportes (BRASIL, 2009). 

 

O MEC, por intermédio da antiga Secretaria de Educação Especial, propôs aos 

Estados, em 2005, o projeto de criação de Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação, os NAAH/S, que são Centros de Referência para o AEE 

dos estudantes com altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). 

 

Segundo o documento orientador do MEC “Altas Habilidades/Superdotação: 

encorajando potenciais”, publicado no ano de 2007, os Núcleos de Atividades de 

Altas Habilidades/superdotação objetivam: 

 

[...] a promoção da formação e capacitação dos professores para que 
possam identificar e atender a esses estudantes, aplicando técnicas e 
estratégias de ensino para a suplementação, a diferenciação e o 
enriquecimento curricular. Além disso, propõem-se a oferecer 
acompanhamento aos pais dessas crianças e à comunidade escolar em 
geral, e colaborar para a construção de uma educação inclusiva e de 
qualidade, assegurando o cumprimento da legislação brasileira e o princípio 
da igualdade de oportunidades para todos (VIRGOLIM, 2007, p.10). 
 

 

No Município da Serra, o trabalho nessa área começou a ser realizado no ano de 

2010. A partir de 2013, o município passou a contar com a atuação de 04 
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professoras efetivas especializadas em altas habilidades/superdotação que realizam 

a avaliação pedagógica dos estudantes com indícios de altas 

habilidades/superdotação e orientações às escolas acerca dos possíveis 

encaminhamentos desses estudantes. Essas professoras possuem lotação nas 

Unidades de Ensino das regiões estratégicas do município.  

 

O professor que irá atuar com esses estudantes deverá ter Licenciatura Plena em 

Educação Especial ou em Pedagogia ou outra área do magistério, acompanhada de 

curso na área específica de altas Habilidades/superdotação, com carga horária 

mínima de 120 horas. 

 

A identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação é realizada por 

meio da indicação das Unidades de Ensino e de avaliação pedagógica realizada 

pelos professores dessa área. 

 

 

11.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFESSOR ESPECIALIZADO EM 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Os professores especializados nessa área devem atender aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação nas SRM, no contraturno escolar, bem como realizar um 

Trabalho Colaborativo com os demais profissionais que atuam com esses 

estudantes.  

 

Para a participação no AEE de contraturno, a Unidade de Ensino deve atender ao 

que dispõe a Resolução CMES nº 193/2014 e outras que venham a substituí-la ou 

alterá-la. 

  

Além disso, parcerias com Instituições de Ensino Superior devem ser buscadas de 

acordo com a área de talento dos estudantes. São atribuições dos profissionais que 

atuam nessa área: 
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a) organizar estratégias e recursos pedagógicos com a finalidade de potencializar os 

processos de ensino-aprendizagem, possibilitando a ampliação da área de 

conhecimento e garantindo o desenvolvimento do estudante com altas 

habilidades/superdotação; 

 

b) buscar o aprofundamento e enriquecimento dos conteúdos curriculares, visando 

potencializar os processos de aprendizagem desses estudantes; 

 

c) oportunizar momentos de criação, trabalhos independentes, investigação nas 

áreas de interesse e habilidades dos estudantes; 

 

d) orientar os professores da sala regular quanto às possibilidades de outros modos 

de se aprender e se ensinar, principalmente no que tange às trocas de experiências 

que favoreçam o estudante em seu desenvolvimento social, emocional e na 

aquisição de conhecimento; 

 

e) trabalhar de forma articulada com o professor da sala regular, dando suporte e 

auxiliando nos planejamentos; 

 

f) elaborar um plano individual de atendimento, considerando as especificidades e 

seus processos de aprendizagem; 

 

g) participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a 

fim de informar, orientar e avaliar quanto aos encaminhamentos e ações realizadas, 

bem como participar dos conselhos de classe e plantões pedagógicos; 

 

h) buscar uma relação integrada e articulada com a direção da escola, coordenação, 

pedagogos, professores e demais profissionais da Unidade de Ensino. 
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12  O PAPEL DA FAMÍLIA  

 

A família tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes. Para tanto, é necessário que a Unidade de Ensino busque sempre 

estabelecer uma relação de parceria com os familiares e/ou responsáveis dos 

estudantes público-alvo, orientando-os sobre como podem contribuir nesse processo 

tanto em casa quanto no espaço escolar. 

 

 Dessa forma, é importante que a Unidade de Ensino solicite todas as informações 

que contribuirão para a elaboração do planejamento e das estratégias pedagógicas 

pelos professores de Educação Especial que atuam no AEE e no Trabalho 

Colaborativo. 

 

Além disso, é necessário que a família colabore com a Unidade de Ensino 

providenciando os atendimentos médicos e terapêuticos especializados solicitados 

como complemento para o desenvolvimento e aprendizagem do estudante atendido 

na SRM. 

 

Os casos de negligência por parte da família deverão ser comunicados pela Unidade 

de Ensino ao Conselho Tutelar e, quando necessário, ao Ministério Público. Tais 

procedimentos deverão ser registrados e anexados à documentação do estudante, 

tanto na Unidade de Referência quanto na Unidade de origem. 
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13  FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Tendo em vista os desafios que emergem em meio às políticas públicas 

educacionais voltadas para o estudante com deficiência, percebe-se a necessidade 

de se repensar a formação continuada, na qual se envolvam diferentes profissionais, 

professores de sala regular, de Educação Especial, diretores, pedagogos e demais 

profissionais da Unidade de Ensino.  

 

Nesse sentido, de acordo com Anjos (2013) pode-se inferir que a realidade de 

algumas Unidades de Ensino em relação à Educação Especial é constituída de 

muitas dúvidas e questionamentos por parte dos professores e demais profissionais, 

que, em certa medida, demonstram objeções, dificuldades, rejeições e críticas que 

se juntam à falta de apoio de políticas educacionais e de formação continuada que 

sejam alinhadas às necessidades do ambiente escolar. 

 

Assim, ressalta-se que para potencializar o atendimento ao estudante público-alvo 

da Educação Especial, a formação continuada ofertada pela Rede Municipal de 

Ensino deve dialogar com as práticas pedagógicas cotidianas das Unidades de 

Ensino.  

 

A partir dessa perspectiva, a formação deve contemplar:  

  

a) aprofundamento no conhecimento teórico, com vistas às mudanças de concepção 

do professor; 

 

b) construção de projetos de intervenção colaborativos na escola com 

acompanhamento do Setor de Educação Especial; 

 

c) realização de eventos, seminários, colóquios, mesas redondas, dentre outros, 

envolvendo estudantes com e sem deficiência, professores de Educação Especial e 

demais profissionais da Rede Municipal de Ensino; 
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d) valorização e incentivo à participação dos profissionais da Rede Municipal de 

Ensino em cursos de pós-graduação na área de Educação Especial. 
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14  AÇÕES INTERSETORIAIS  

 

O processo de inclusão dos estudantes público-alvo da Educação Especial vem se 

concretizando nos últimos anos e passa a ser compreendido como compromisso de 

toda a sociedade. Para a consolidação desta política, as ações municipais não 

podem estar centradas somente como atribuições da Secretaria Municipal de 

Educação, mas com o necessário compartilhamento de responsabilidades entre as 

diversas Secretarias que compõem o Poder Público.  

 

Na esfera municipal, é necessário que um conjunto de ações intersetoriais sejam 

compartilhadas entre as Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, 

Cultura, Esporte e Lazer, Transporte, Desenvolvimento Urbano, entre outras, a fim 

de se garantir a inclusão do estudante com deficiência na sociedade e seu pleno 

direito à cidadania. 
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este documento tem como objetivo principal estabelecer Diretrizes para a Educação 

Especial na Rede Municipal de Ensino da Serra, orientando, especialmente, as 

ações pedagógicas dos profissionais da Educação nas Unidades de Ensino com a 

finalidade de garantir o acesso, a permanência e, sobretudo, a aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.   

 

Para tanto, apoiou-se em legislações, pesquisas, documentos, estudos e discussões 

sobre essa temática. A esse respeito, Prieto (2010), p.32, afirma: 

 

as mudanças na legislação em relação a esses temas, a partir de 2001, 
fundamentaram-se na perspectiva da educação inclusiva e, nessa direção, 
preconiza-se que atender o direito à educação é defender a classe comum 
como o espaço de atendimento escolar incondicional de todos os 
estudantes. 

 

Apesar de a Legislação Educacional brasileira respaldar a inclusão de estudantes 

público-alvo da Educação Especial e de o número de matrículas desses estudantes 

ter avançado, faz-se necessário refletir sobre como as Unidades de Ensino têm se 

estruturado para receber e atuar com esses estudantes visto que o acesso à 

instituição escolar, em si, não garante o suporte necessário para o desenvolvimento 

do seu processo de ensino-aprendizagem (MELO e MARTINS, 2007). A esse 

respeito Marques destaca que: 

 

As leis em favor da inclusão constituem em primeiro e importante passo 
para a mudança social, entretanto é preciso colocar em prática aquilo que já 
se conquistou no âmbito legislativo. Cabe a cada escola definir suas 
estratégias visando efetivar a inclusão, não como um modismo educacional, 
mas como reconhecimento de um dos principais direitos humanos 
(MARQUES, 2011, p.102). 
 

 

A Rede Municipal de Ensino da Serra tem buscado garantir a inclusão dos 

estudantes público-alvo da Educação Especial por meio de diversas estratégias, tais 

como: a implantação e a ampliação de SRM; a atuação de professores 

especializados em Educação Especial nas áreas de deficiência intelectual e visual, 
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surdez e altas habilidades/superdotação, por meio do AEE e do Trabalho 

Colaborativo e o apoio dos cuidadores, monitores e dos intérpretes de Libras nas 

Unidades de Ensino, bem como o assessoramento pedagógico da equipe de 

Educação Especial da SEDU/SERRA às Unidades de Ensino. 

 

A partir da preocupação com o direito à educação dos estudantes público-alvo da 

Educação Especial, questão que tem permeado o debate social e acadêmico, e 

buscando compreender a complexa relação entre o professor e o estudante como 

uma importante via de mediação da construção do conhecimento e da 

aprendizagem, elaborou-se este documento acreditando que essa discussão é de 

grande relevância para a Rede Municipal de Ensino, pois, compreende-se que:  

 

O conceito de inclusão desloca o enfoque do problema do indivíduo para a 
sociedade e do estudante para a escola. Aqui a questão não é mais saber 
quais estudantes podem se adaptar à escola regular, mas como modificar a 
escola e consequentemente a sociedade, de tal modo que esta seja apta a 
acolher todos os estudantes sem exceção (MARQUES, 2011, p.91). 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa por todos os níveis, 

etapas e modalidades, voltada a eliminar as barreiras que possam obstruir o 

processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

 

Nesse sentido, essa modalidade é parte integrante do ensino regular e não se 

constitui em um sistema paralelo de educação (BRASIL, 2008). 

 

De acordo com Prieto (2010) existem muitos desafios para efetivar a política de 

inclusão escolar no país e, dentre esses, a autora destaca que é preciso implantar 

políticas de Educação Especial em todos os municípios brasileiros. 

 

É evidente que muitas mudanças são necessárias. Dentre elas, a concepção de uma 

escola que é direito de todos. Tal mudança requer pensar em um grupo com 

estudantes, professores, equipe administrativa, pais e a sociedade em geral 

trabalhando com a ideia de uma educação de qualidade para todos.  
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