
EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDUCAÇÃO INCLUSIVA



Temos o direito de ser iguais quando a 
nossa diferença nos inferioriza; e temos o 
direito de ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza. 

Daí a necessidade de uma igualdade que 

reconheça as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou 

reproduza as desigualdades.

Boaventura de Souza Santos





LEGISLAÇÃO NACIONAL

 Constituição Federal de1988

 Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 
8069/90

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional lei nº 9394/96

 Parecer CNE/CEB 13/2009, Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado -AEE na Educação 
Básica,modalidade Educação Especial.

 Resolução nº 02 da CNE/CEB, de 11 de 
setembro de 2011 – Institui Diretrizes Nacionais 
para Educação Especial na Educação Básica



PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO

* Lei nº 13.0005, de 25 de Junho de 2014.

Aprova Plano Nacional de Educação – PNE e dá

outras providências.

META 4 - Universalizar, para população de 4(quatro) a
17(dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à Educação Básica e ao
atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados públicos ou conveniados.



LEGISLAÇÃO ESTADUAL

 Parecer CEED 56/2006 - Orienta a implementação das normas que 
regulamentam a Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do Rio 
Grande do Sul.

Complementa a regulamentação quanto à oferta da modalidade de Educação 
Especial no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.

 Parecer CEED nº 251 – Regulamenta a implementação, no Sistema 
Estadual de Ensino  o disposto na Resolução nº 04 de 02 de outubro de 
2009, que Institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial e dá outras providências

* A Constituição Estadual, 
...O Poder Público garantirá educação especial aos deficientes, em 

qualquer idade, bem como aos superdotados, nas modalidades que se 
lhes adequarem…



Plano Estadual de Educação

Lei nº 14.705 de 25 de junho de 2015

META Universalizar, para população de 4(quatro) a
17(dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento,transtorno do espectro
autista e altas habilidades ou superdotação, ao
atendimento educacional especializado,o acesso a
educação básica e ao atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de
ensino, com total garantia de atendimento aos
serviços especializados, e também qualificação dos
professores para o atendimento destas crianças.



LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
Santa Cruz do Sul

Resolução nº 01 do CME -SCS

Resolução nº 01, de 08 de novembro de 

2010.

Institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado 

– AEE na Educação Básica,modalidade 

Educação Especial, nas instituições 

integrantes do Sistema Municipal de 

Educação.



Resolução nº 02, de 08 de novembro 

de 2010.

Orientações para a 

institucionalização da oferta do

Atendimento Educacional 

Especializado – AEE em

Salas de Recursos Multifuncionais, 

implantadas nas

escolas regulares.



Outras Legislações Importantes
* Lei nº 12.764 de 27 de Dezembro de 2012.

Institui Política Nacional de proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno e Espectro Autista

*Lei nº 13146 de 06 de julho de 2015. 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;

NOTAS TÉCNICAS
Nº02/2015/MEC/SECADI

*Orientações para organização e oferta do Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Infantil



Resolução nº 01 do CME -SCS

Art. 14 Tratando se de inclusão, no que se refere à 
avaliação, importa reiterar o que diz ao Sistema o Parecer 

Ceed/RS nº 323, de 7 de abril de 1999: A avaliação do aluno 
será entendida na perspectiva de fornecer um diagnóstico ao 
professor, contendo elementos para tomar decisões sobre a 

forma de conduzir o processo ensino aprendizagem.

1º Terá como objetivo principal o levantamento de dados para a 
compreensão de como se dá o processo de aprendizagem do 
aluno, o registro das suas conquistas bem como a
indicação das necessidades e recursos necessários para o 
atendimento das especificidades do sujeito.
§ 2º Os resultados da aprendizagem dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação devem ser apresentados em 
Pareceres Descritivos.



LEGISLAÇÃO

Nacional

 Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA 

Lei nº 8069/90
De acordo com o artigo 55 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos nas classes comuns do ensino 
regular. Para a criança conviver em sociedade e, 
futuramente, participar do mercado de trabalho, a porta de 
entrada é a escola. 

Existem famílias que não conhecem esse direito, outras 
pensam que a escola não irá fazer muita diferença na vida 

da criança com deficiência por achar que ela não tem 
capacidade para aprender ou porque será discriminada. 



Capítulo V

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
- LDB nº 9394/96

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.            
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, 
tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 
infantil.



Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação:       
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir 
o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 
tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns;



IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com 
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular.



Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro
nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação
matriculados na educação básica e na educação superior,
a fim de fomentar a execução de políticas públicas
destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades
desse alunado. (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015)

Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com
altas habilidades ou superdotação, os critérios e
procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput
deste artigo, as entidades responsáveis pelo
cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do
cadastro e as políticas de desenvolvimento das
potencialidades do alunado de que trata o caput serão
definidos em regulamento.



Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
estabelecerão critérios de caracterização das instituições
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo único. O poder público adotará, como
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos
educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na
própria rede pública regular de ensino, independentemente
do apoio às instituições previstas neste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)



Atendimento Educacional 
Especializado

Temos o direito de ser iguais quando a nossa 

diferença nos inferioriza;

E temos o direito de ser diferentes quando 

a nossa igualdade nos descaracteriza. 

Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferença

e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades.
Boaventura de Souza Santos



 O Projeto Pedagógico deve articular a Educação 

Comum e a Educação Especial, promovendo o 

trabalho colaborativo entre os professores da sala de 

aula comum e o professor da sala de recursos 

multifuncionais e AEE acompanhados pela equipe 

pedagógica da escola.

 É por meio desta articulação que serão promovidas 

as condições de aprendizagem da criança com 

deficiência, considerando suas necessidades 

educacionais específicas. 



Segundo a professora Maria Teresa Mantoan, a 
educação inclusiva preconiza um ensino em que
aprender não é um ato linear, continuo, mas fruto 

de uma rede de relações que vai sendo tecida
pelos aprendizes, em ambientes escolares que não 

discriminam, que não rotulam e que
oferecem chances de sucesso para todos, dentro 
dos interesses, habilidades e possibilidades de
cada um. Por isso, quando apenas avaliamos o 
produto e desconsideramos o processo vivido

pelos alunos para chegar ao resultado final 
realizamos um corte totalmente artificial no 

processo de aprendizagem.



Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica

“

Para a identificação das necessidades educacionais 
especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao 

atendimento necessário, a escola deve realizar,com 
assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo 

de ensino e de aprendizagem, contando, para tal com:
I- a experiência de seu corpo docente, diretores, 

coordenadores, orientadores e supervisores 
educacionais;

II- o setor responsável pela educação especial do 
respectivo sistema;

III- a colaboração da família e a cooperação dos serviços 
de saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, 

bem como do Ministério Público, quando necessário 
(Art.6°).





Resolução CNE/CEB nº 4/2010, 
conforme disposto no seu art. 1º: 

§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular
os estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas classes comuns
do ensino regular e no atendimento
educacional especializado (AEE),
complementar ou suplementar à escolarização
ofertado em sala de recursos multifuncionais ou
em centros de AEE da rede pública ou de
instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos.



O Conselho Nacional de Educação, por meio da 
Resolução CNE/CEB nº 4/2009, estabelece as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, definindo que: 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em outra de
ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo
substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, em
centro de atendimento educacional especializado de
instituição especializada da rede pública ou de instituição
especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com a secretaria de
educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios.



Institucionalização do AEE no 
Projeto Político Pedagógico

Conforme dispõe a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º,
o Projeto Político Pedagógico - PPP da escola de ensino
regular deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo na
sua organização:

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico,
mobiliários, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de
acessibilidade e equipamentos específicos;

II - Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino
regular da própria escola ou de outra escola;

III - Cronograma de atendimento aos alunos;

IV - Plano do AEE: identificação das necessidades
educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos
necessários e das atividades a serem desenvolvidas;



V - Professores para o exercício do AEE; 

VI - Outros profissionais da educação: 
tradutor intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no 
apoio, principalmente ás atividades de 
alimentação, higiene e locomoção; 

VII - Redes de apoio no âmbito da atuação 
profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a 
recursos, serviços e equipamentos, entre 
outros que maximizem o AEE. 



CONTEMPLAR NO PPP

 Recursos

Humanos

* Professor Especializado

* Outros Profissionais de Apoio: Tradutor Intérprete de 
LIBRAS, Guia-intérprete e outros que atuem nas 
atividades de alimentação, higiene e locomoção;

Materiais

* Espaço Físico

* Mobiliário

* Recursos Pedagógicos

* Tas – Tecnologias Assistivas



 Matrícula no AEE, para alunos incluídos no Ensino 
Regular da própria escola ou outra.

 Cronograma de Atendimento, horário que os alunos 
são atendidos individualmente e/ou em grupo( duplas ou 
trios)

 Plano do AEE, identificação das necessidades 
educacionais  específicas, definição dos recursos 
necessários, descrição de atividades a serem 
desenvolvidas.

PLANO DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR

TERMINALIDADE ESPECÍFICA



CURRÍCULO ADAPTADO

 Plano curricular específico, elaborado para cada 
aluno individualmente, quando o currículo  do 

ensino regular  não conseguir articular as 
aprendizagens comuns de todos aos educandos  

com necessidades educacionais especiais.

 Após fazer estudo de caso, a construção do 
currículo é feita com o professor da classe 

comum,o professor do AEE assessorado pela 
equipe pedagógica da escola e com a participação 

da família.



TERMINALIDADE ESPECÍFICA
A certificação de Conclusão de Terminalidade Específica 
no Ensino Fundamental será acompanhado de Parecer 
Descritivo que indicará as competências,habilidades e 

conhecimentos desenvolvidos, elaborado pelos 
professores das classes comuns e os 

professores/profissionais que atuaram no Atendimento 
Educacional Especializado.

* O Certificado de Conclusão de Terminalidade 
Específica será expedido pela escola,contendo 
as habilidades  e competências desenvolvidas 

pelos alunos.



Segundo a professora Maria Teresa Mantoan, a 
educação inclusiva preconiza um ensino em que
aprender não é um ato linear, continuo, mas fruto 

de uma rede de relações que vai sendo tecida
pelos aprendizes, em ambientes escolares que 

não discriminam, que não rotulam e que
oferecem chances de sucesso para todos, dentro 
dos interesses, habilidades e possibilidades de
cada um. Por isso, quando apenas avaliamos o 
produto e desconsideramos o processo vivido

pelos alunos para chegar ao resultado final 
realizamos um corte totalmente artificial no 

processo de aprendizagem.



EDUCAÇÃO ESPECIAL na 
Perspectiva Inclusiva e a Base 

Nacional Comum Curricular
“Na perspectiva inclusiva, a concepção curricular 

contempla o reconhecimento e valorização da 
diversidade humana”:

 Eliminação de Barreiras

 Foco na organização do Ambiente

 Promoção da acessibilidade

 Autonomia e Independência

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL



Educação Especial é 
MODALIDADE TRANSVERSAL

 Acessibilidade( arquitetônica,comunicação,

recursos,currículo)

 Participação Plena

 Autonomia

 Desenvolvimento Integral



Atendimento Educacional 
Especializado - AEE

 É um serviço da Educação Especial, que 
organiza atividades, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, de 
forma a complementar ou suplementar à 

escolarização dos estudantes com 
deficiência,transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 
habilidade/superdotação, matriculados 
nas classes comuns do ensino regular.



Atividades do atendimento do AEE:
* Estudo de Caso

* Plano do AEE

* Ensino do Sistema Braille

* Ensino do Uso do Soroban

* Estratégias para autonomia no Ambiente 
Escolar

* Orientações e mobilidade

* Uso de Tecnologias Assistivas

* Comunicação Alternativa e Aumentativa – CAA

* Estratégias para o Desenvolvimento de 
Processos Cognitivos



“POR GOSTAR DE TI
NÃO APENAS TE ACEITO                 
COMO ÉS…
MAS TENTAREI   
FAZER DE TI 

TUDO
QUE TENS
CAPACIDADE

DE SER...”
Saint Exupéry



Obrigado!
Mara Nubia Sandim

Supervisora Educacional

Fone (51) 3715 24 46

E-mail: educacaoespecial@santacruz.rs.gov.br

SMEC

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

mailto:educacaoespecial@santacruz.rs.gov.br
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