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“Incluir é necessário, primordialmente, para melhorar as condições da escola, 

de modo que nela se possam formar gerações mais preparadas para viver a vida 

em sua plenitude, com libedade, sem preconceitos, sem barreiras. Não 

podemos contemporizar soluções, mesmo que o preço a pagar seja bem alto, 

pois nunca será comparável ao valor do resgate de uma vida escolar 

marginalizada, de uma evasão, de uma criança estigmatizada sem motivos”. 

(MANTOAN, p. 36, 2006). 
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1. INTRODUÇÃO 

A convivência com a diversidade humana, enriquece nossa existência, desenvolvendo 

diversos tipos de inteligência que cada um de nós possui. O fato de cada pessoa interagir 

com tantas outras pessoas, todas diferentes entre si em termos de habilidades pessoais, 

necessidades e potencialidades torna a base do desenvolvimento para uma vida mais 

saudável, rica e feliz. 

Ao falar da educação inclusiva, se faz necessário resgatar o histórico de lutas, conquistas 

e estudos que consolidaram essa estratégia pedagógica como um modelo de avanço 

educacional. Ao longo da década de 90, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e movimentos sociais em defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência se mobilizaram em torno desse tema, que proveram na 

publicação de importantes documentos. Desde a Declaração de Salamanca (1994) até a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 2006 e incorporada à Constituição federal, na forma da Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI), em 2015, um amplo cobertor legal se formou para amparar 

o combate à segregação e ao capacitismo. 

Pensando assim, a Secretária Municipal de Educação, criou o CAAPE para ser um local 

de apoio a todos os estudantes da cidade de Armação dos Búzios com dificuldades de 

aprendizagem e estudantes com deficiência. É através da coordenação da Educação 

Especial que o Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando, é estruturado e 

organizado com a função de atender a demanda municipal. 

O CAAPE tem como base duas equipes: aprendizagem e inclusão. A aprendizagem tem 

a função de auxiliar os estudantes com dificuldades através de atendimentos com foco 

pedagógico. A equipe é formada por: Coordenadora Pedagógica, arteterapeutas, 

professoras da sala de aprendizagem, Psicólogas, Psicopedagogas e Assistente Social. 

Na aprendizagem a equipe faz atendimento semanal com as crianças da rede municipal 

com dificuldades para assimilar o conteúdo dado em sala de aula. O transporte do CAAPE 

leva e busca os estudantes que participam do rodízio. Eles passam pelos profissionais 

técnicos, onde serão desenvolvidas as potencialidades do estudante, buscando auxiliar a 

superar as dificuldades de aprendizagem.  



 

Na inclusão, a equipe é composta por Coordenadora Pedagógica, Fonoaudiólogos, 

Psicopedagogos, Psicólogos e professores de apoio que acompanham os estudantes na 

Unidade Escolar, seguindo a Lei Brasileira da Inclusão. O CAAPE realiza a formação 

continuada destes professores através do CEPEDE. 

A compreensão da Educação Especial como modalidade que dialoga e compartilha os 

mesmos princípios e práticas da educação geral caminha a passos lentos mas avança e 

exige das famílias, estudantes, profissionais da educação e gestores das políticas públicas 

um novo olhar sobre o estudante com necessidades educacionais especiais. 

Partindo deste princípio, buscamos um novo olhar em que valores como compreensão, 

solidariedade e crença no potencial humano superem atitudes de preconceito e 

discriminação em relação às diferenças. 

Convidamos a Rede Municipal de Educação de Armação dos Búzios a um novo olhar que 

inspire a educação para a diversidade, em que currículos que acentuam as diferenças dêem 

espaço à construção de práticas curriculares firmadas no compromisso com a pluralidade 

das manifestações humanas presentes nas relações cotidianas da escola. 

No entanto, a construção desse novo olhar social é um processo complicado e de longo 

prazo. Envolve mobilização coletiva de toda a sociedade, pois é assim que se provocam 

mudanças educacionais de pequeno a grande porte. 

Este olhar exige também disposição para dialogar, confrontar ideias e valores, 

compartilhar experiências, articular ações e não negar, jamais, o passado. Não neguemos 

a construção histórica da pessoa com deficiência, que possibilita, atualmente, vislumbrar 

novos caminhos, refletir sobre erros e acertos e propor alternativas para superação de 

práticas que não mais respondam às necessidades sociais. 

Este documento organiza as informações e trata das questões e dúvidas de educadores 

relativas à inclusão escolar e suas expectativas para o atendimento do estudante público 

alvo da educação especial. 

Desejar uma sociedade acessível e se empenhar pela sua construção não pode significar 

o impedimento de acesso das pessoas com deficiência aos serviços atualmente oferecidos, 

pelo contrário, devemos manter nosso olhar no ideal, mas os pés na realidade. 



 

Portanto, a discussão sobre Educação Especial visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas público alvo da educação especial, condutas típicas ou altas 

habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino.São 

orientações e sugestões de como pensar e fazer educação inclusiva em parceria com todos 

os segmentos da sociedade, visando garantir um efetivo crescimento e desenvolvimento 

social de todos os estudantes. 
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2. ALGUNS CONCEITOS QUE PRECISAMOS SABER 

2.1. Orientação Parental 

 

https://galeria.colorir.com/familia/familia-feliz-pintado-por-karlla-1027877.html 

É importante lembrar que a família é única, portanto, não existem receitas prontas. 

Os melhores caminhos são aqueles que são construídos juntos, levando em conta as 

emoções e os sentimentos também dos pais. É um processo que a família tem papel 

ativo, que pensa junto e deve estar disposta a mudar em virtude do bem-estar de todos. 

Afinal a saúde emocional dos pais influencia diretamente na saúde emocional dos 

filhos. 

 

2.2. Inteligência Emocional 

 

https://bigarsolucion.es/inteligencia-emocional/ 

https://galeria.colorir.com/familia/familia-feliz-pintado-por-karlla-1027877.html
https://bigarsolucion.es/inteligencia-emocional/


 

Inteligência emocional é a capacidade de identificar, avaliar e controlar as próprias 

emoções e compreender as emoções dos outros. A vida familiar é a nossa primeira 

escola de inteligência emocional. A inteligência emocional dos pais é crucial para 

o desenvolvimento saudável dos filhos. Crianças se espelham no comportamento 

dos pais, portanto, o modo como os pais lidam com as próprias emoções é 

referência para os filhos. É essencial que os pais invistam em autoconhecimento 

(psicoterapia e meditação) para que assim, seja possível entender suas emoções, 

regulá-las e então modelar seu comportamento. 

2.3. Sala de Recursos Multifuncionais 

        
https://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2017/10/inaugura%C3%A7%C3%A3o-sala-AEE-DA-83.jpg 

 

A Sala de Recursos Multifuncionais é um espaço que possui mobiliário, materiais 

didáticos e materiais pedagógicos específicos que são destinados para o 

desenvolvimento do Atendimento Educacional Especializado. As aulas ocorrem no 

contraturno escolar. O objetivo do AEE – Atendimento Educacional Especializado 

é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos considerando suas 

necessidades específicas. (SEED/MEC,2008). 

https://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2017/10/inaugura%C3%A7%C3%A3o-sala-AEE-DA-83.jpg


 

     

https://noticiadabahia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/dsc_8812.jpg 

2.4. O que é dificuldade de aprendizagem? 

 

https://media.istockphoto.com/vectors/kid-with-learning-difficulties-vector-id1166069427?s=612x612 

A dificuldade de aprendizagem pode estar relacionada com inúmeros fatores, tais como: 

a metodologia utilizada, os métodos pedagógicos, o ambiente físico e até mesmo motivos 

relacionados com o próprio estudante e seu contexto de vida. O termo se refere a um 

estudante que possui uma maneira diferente de aprender, devido a uma barreira que pode 

ser cultural, cognitiva ou emocional. Por se tratar de questões psicopedagógicas, as 

dificuldades de aprendizagem podem ser resolvidas no ambiente escolar. 

  

https://noticiadabahia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/dsc_8812.jpg
https://media.istockphoto.com/vectors/kid-with-learning-difficulties-vector-id1166069427?s=612x612


 

3. DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM? 

 

https://eyekids.med.br/wp-content/uploads/2019/03/dificuldade-de-aprendizagem-visao.jpg 

Os transtornos relacionados ao processo de aprendizagem estão entre as dificuldades de 

aprendizagem que o estudante pode manifestar, entretanto, correspondem a um padrão 

muito abaixo da expectativa em relação à capacidade cognitiva esperada para determinada 

etapa escolar. 

Os distúrbios de aprendizagem estão relacionados a problemas que não decorrem de 

causas educativas. Isso significa que, mesmo após uma mudança na abordagem 

educacional do professor, o estudante continua apresentando os mesmos sintomas. Isso 

aponta para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, que determinará quais 

são as causas da dificuldade em questão. Essas dificuldades são pontuais e específicas, 

caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica, geralmente associadas a 

algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. Porém, é 

arriscado falar somente em uma causa biológica. Frequentemente, estudantes que 

apresentam sintomas relativos a problemas de atenção, ansiedade ou agitação 

desenvolvem esses problemas por causa de algum conflito pessoal ou familiar -  e não 

unicamente por razões de ordem fisiológica. 

 

3.1. Principais distúrbios de aprendizagem? 

Alguns exemplos de transtornos de aprendizagem mais conhecidos são: 

 

https://eyekids.med.br/wp-content/uploads/2019/03/dificuldade-de-aprendizagem-visao.jpg


 

 Dislexia: Os estudantes que enfrentam esse distúrbio apresentam, tipicamente, uma 

dificuldade de leitura. É muito comum, apresentando mais de 2 milhões de casos relatados 

por ano no Brasil. 

Disgrafia: Os estudantes que enfrentam esse distúrbio apresentam dificuldade na escrita. 

Isso inclui, principalmente, erros de ortografia, como trocar, omitir, acrescentar ou 

inverter letras. 

Discalculia: Os estudantes que enfrentam esse distúrbio são afetados, principalmente, em 

sua relação com a matemática. Portanto, os sinais envolvem dificuldade em organizar, 

classificar e realizar operações com números. 

Dislalia: Os estudantes que enfrentam esse distúrbio demonstram dificuldades na fala. 

Eles podem ter alterações da formação normal dos órgãos fonadores, dificultando a 

produção de certos sons da língua. 

Disortografia: Os estudantes que enfrentam esse distúrbio geralmente também são 

afetados pela dislexia. Ainda que se relaciona à linguagem escrita, a distortografia é mais 

ampla do que a disgrafia. Pode envolver desde a falta de vontade de escrever até a 

dificuldade em concatenar orações. 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): Os estudantes que 

enfrentam esse distúrbio apresentam baixa concentração, inquietude e impulsividade. Foi 

constatado que uma das causas do TDAH é genética e que há implicações neurológicas. 

O TDAH já é reconhecido pela Organização  

Mundial de Saúde (OMS) como um transtorno legítimo. 

  



 

4. AS DEFICIÊNCIAS 

4.1. Pessoa com deficiência: 

 

http://criancasfelizesnaeducacaoinclusiva.blogspot.com/2015/ 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

4.2. Por que não usar o termo "portadores"? 

Este termo faz referência a algo que se "porta", como algo temporário, quando a 

deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente.  

Além disso, a expressão “portador de deficiência" pode se tornar um estigma por meio do 

qual a deficiência passa a ser a característica principal da pessoa em detrimento de sua 

condição humana, o que não é compatível com um modelo inclusivo, que visa a promoção 

da igualdade e não discriminação. 

4.3. Por que não usar apenas o termo "deficiente"? 

Assim como no caso anterior, a utilização do termo isolado ressalta apenas uma das 

características que compõem o indivíduo, ao contrário da expressão "pessoa com 

deficiência", que se mostra mais humanizada ao ressaltar a pessoa à frente de sua 

deficiência, valorizando-a independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou 

intelectuais. 

http://criancasfelizesnaeducacaoinclusiva.blogspot.com/2015/


 

Observa-se, portanto, que as expressões "deficiente" ou "portador de necessidades 

especiais" tornaram-se obsoletas e inadequadas, vez que não mais correspondem ao novo 

paradigma adotado pelo Estado brasileiro ao ratificar a Convenção da ONU e, deste 

modo, foram substituídas acertadamente pela terminologia "pessoa com deficiência", que 

ao adotar uma perspectiva mais humanizada considera que estes indivíduos são, antes de 

mais nada, PESSOAS. 

Diante de tais esclarecimentos, destaca-se a necessidade de um esforço coletivo no 

sentido de empregar a terminologia correta e adequada ao novo modelo inclusivo, pois 

não fazê-lo significa dar margem a perpetuação da exclusão e estigmatização destes 

sujeitos. 

4.4. Deficiência Física 

 

https://pt.depositphotos.com/vector-images/menina-cadeirante.html 

 

4.5. Deficiência Intelectual 

São alterações completas ou parciais de um ou 

mais segmentos do corpo humano, que 

acarretam o comprometimento da mobilidade 

e da coordenação geral, podendo também 

afetar a fala, em diferentes graus. 

A deficiência intelectual é caracterizada por 

limitações nas habilidades mentais gerais. 

https://pt.depositphotos.com/vector-images/menina-cadeirante.html


 

                                                                                
http://psico09.blogspot.com/2015/06/deficiencia-intelectual-x-dislexia.html 

 

 

 

 

4.6. Deficiência Auditiva 

 

https://www.porsinal.pt/include/thumbsize.php?tp=0&id=294&x=620&y=290 

 

4.7. Deficiência Visual 

 

Essas habilidades estão ligadas à 

inteligência, atividades que envolvem 

raciocínio, resolução de problemas e 

planejamento, entre outras. 

 

É a perda parcial ou total da audição, 

causada por má-formação (causa genética), 

lesão na orelha ou nas estruturas que 

compõem o aparelho auditivo. 

http://psico09.blogspot.com/2015/06/deficiencia-intelectual-x-dislexia.html
https://www.porsinal.pt/include/thumbsize.php?tp=0&id=294&x=620&y=290


 
   

                                 

https://educarnadiversidadealinebegossi.blogspot.com/2013/04/turma-da-monica-em-acessibilidade.html 

 

❖ TEA – Transtorno de Espectro Autista 

   

https://tismoo.us/destaques/personagens-infantis-com-autismo/ 

 

4.8. Altas habilidades/Superdotação 

 

                           https://pt.slideshare.net/michelenascimento7/altas-habilidades-superdotados-2 

A deficiência visual é a perda ou redução 

da capacidade visual em ambos os olhos 

em caráter definitivo, que não pode ser 

melhorada ou corrigida com o uso de 

lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. 

O transtorno do espectro autista (TEA) é um 

distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado 

por desenvolvimento atípico, manifestações 

comportamentais, déficits na comunicação e na 

interação social, padrões de comportamentos 

repetitivos e estereotipados, podendo apresentar 

um repertório restrito de interesses e atividades. 

https://educarnadiversidadealinebegossi.blogspot.com/2013/04/turma-da-monica-em-acessibilidade.html
https://tismoo.us/destaques/personagens-infantis-com-autismo/
https://pt.slideshare.net/michelenascimento7/altas-habilidades-superdotados-2


 

 

A habilidade acima da média pode ser detectada tendo como referência um 

grupo homogêneo de pessoas (por exemplo, os alunos de uma mesma turma 

escolar), da mesma faixa etária e aproximadamente da mesma origem 

socioeconômica (já que as oportunidades de expressão das AH/SD estão 

estreitamente vinculadas ao contexto) (FREITAS, PÉREZ, 2010, p.16). 

 

  

Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), as 

altas habilidades/superdotação são os alunos que apresentam a facilidade de aprendizagem, 

pois dominam rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes.Os termos “pessoa 

com altas habilidades” e "superdotação" são mais propícios para definir criança ou 

adolescente que demonstra sinais ou indicação de habilidade superior em alguma área do 

conhecimento, quando comparado a seus pares. Por isso que muitos pesquisadores preferem 

o uso de termos alternativos, como “talento” ou “altas habilidades”.A definição atual 

considera as pessoas com altas habilidades/superdotação aquelas que possuem grande 

facilidade de aprendizagem, que o leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e 

atitudes. Por esta definição ressalta duas características marcantes: a rapidez de 

aprendizagem e a facilidade com que estes indivíduos se engajam em sua área de interesse.                



 

5. REGIMENTO ESCOLAR BÁSICO DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, NO QUE SE REFERE A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Capítulo V 

Da Educação Especial 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 194. Entende-se por Educação Especial, a modalidade de educação escolar 

oferecida aos educandos com deficiência de natureza física, mental ou sensorial; 

com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades e 

superdotação, comprovado através de laudo médico e/ou parecer da Equipe 

Multidisciplinar do CAAPE. 

Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos baseia-se em princípios 

éticos, políticos e estéticos, de modo a assegurar: 

ll. a matrícula e permanência nas escolas da Rede, sem qualquer tipo de 

discriminação; 

lll. um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo 

de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem; 

IV. a busca de identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a 

valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades 

especiais no processo ensino-aprendizagem, como base para a constituição e 

ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências; 

V. o seu desenvolvimento para o exercício da cidadania, para a capacidade de 

participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento 

de seus deveres e usufruto dos seus direitos; 

Vl. a educação de qualidade, colocando-a a salvo de toda forma de violência, 

negligência e discriminação. 

Art. 195. A Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios atende a clientela-

alvo da Educação Especial, preferencialmente sob a forma de inclusão, nas turmas 

do ensino regular da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio e da 

Educação de Jovens e Adultos. 



 

S1° Como a educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

o Projeto Político-Pedagógico das Unidades Escolares deve prever atividades, 

recursos e espaços que acolham todos os alunos com deficiência., assumindo o 

papel da escola na superação da lógica da exclusão. 

S2° 0 sistema municipal de ensino de Armação dos Búzios considera pessoa com 

deficiência aquela que possui laudo médico. 

Art. 196. As escolas da Rede Municipal de Ensino, dentro de uma política 

educacional inclusiva, devem atender os alunos com deficiência, assegurando-lhes 

as condições indispensáveis para uma educação de qualidade, sempre que se 

evidencie, mediante avaliação técnica e interação com a família e a comunidade, a 

necessidade de atendimento educacional especializado. 

Art. 197. A Rede Municipal de Ensino assegura aos educandos com deficiência que 

apresentarem laudo médico elou parecer da equipe multidisciplinar, com validade 

de seis meses para casos específicos: 

l. currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para 

atender às suas necessidades; 

ll. a educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração do jovem 

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; 

lll. acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular, institucionalizando o 

atendimento educacional especializado, assim como demais serviços e adaptações 

razoáveis, para atender as características dos alunos com deficiência e garantir o 

seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista 

e o exercício de sua autonomia; 

Art. 198. Para a identificação das deficiências e a tomada de decisões quanto ao 

atendimento necessário, a escola regular deve: 

l. analisar a documentação do aluno com deficiência matriculado; 

II. realizar anamnese com a família do aluno com deficiência; 

III. realizar a avaliação diagnóstica pedagógica (professor regente/equipe 

pedagógica); 



 

IV. analisar o resultado da avaliação diagnóstica pedagógica e aplicação de 

avaliação diagnóstica adaptada caso se faça necessário; 

V. elaborar o relatório descritivo do resultado da avaliação diagnóstica; 

VI. solicitar ao CAAPE uma avaliação do aluno que apresentar algum tipo de 

comprometimento, físico, mental ou sensorial sem o laudo médico; 

VII. fazer uma triagem do aluno com deficiência, através da equipe inclusiva 

multidisciplinar (fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e assistente social), da 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para incluir o 

aluno na sala regular, podendo sua carga horária de estudo ser reduzida; realizar 

trabalho de pesquisa considerando fatores extrínsecos e intrínsecos ao aluno; 

IX. contar com a experiência do corpo docente, com a colaboração da família e a 

cooperação de outros serviços da comunidade, quando necessário; 

X. elaborar estratégias com a equipe técnico-pedagógica que contribuam para o 

processo ensino-aprendizagem do aluno; 

XI. solicitar à família do aluno que apresenta deficiência a busca de atendimento 

médico para emissão de laudo e acompanhamento; 

Art. 199. Para atendimento aos alunos com deficiências, a Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia e as escolas municipais devem prever e 

prover, na organização de suas Classes comuns: 

l. equipamento e adaptação das Unidades Escolares para a efetiva permanência do 

aluno com deficiência, seguindo as normas de acessibilidade; 

ll. professores capacitados em serviço e/ou especializados na modalidade de 

Educação Especial; 

lll. professores de apoio com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado em educação especial e inclusiva, seguindo as 

atribuições deste regimento; 

IV. professor de apoio com especialização em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), para atuarem nas Salas de Recursos Multifuncionais em nível 

médio ou superior, dando suporte às classes comuns; 

V. ensino da Libras, do sistema Braille e do uso dos recursos de tecnologia assistiva 

de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes promovendo sua 

autonomia e participação; 



 

Vl. terminalidade escolar específica, com a certificação de estudos correspondente 

à conclusão de determinado ano do ensino fundamental, expedida pela Unidade 

Escolar, a alunos com deficiência, que apresentem comprovada defasagem 

idade/ano e grave deficiência intelectual ou deficiência múltipla, incluindo 

transtornos mentais que não puderam, comprovadamente, atingir os parâmetros 

curriculares estabelecidos para o ensino fundamental; 

VII. avaliação descritiva, através de relatório elaborado pela equipe da Unidade 

Escolar, para os alunos com altas habilidades, que podem concluir o nível de ensino 

por eles cursados em menor tempo. 

SI° A Unidade Escolar deve distribuir os alunos com deficiência pelas várias classes 

do ano de escolaridade em que forem classificados, compondo turmas com, 

preferencialmente, apenas OI (um) aluno com deficiência, onde será 

disponibilizado para a turma 01 (um) professor de apoio, selecionado pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. 

S2° A classe regular que tiver algum aluno com deficiência deve, se necessário, 

diminuir o efetivo de sua capacidade de atendimento em, no máximo, 03 (três) 

alunos. 

S3° É oferecido ao aluno com deficiência atendimento educacional especializado 

individualizado ou em grupo em sala de recursos multifuncionais, no horário 

inverso ao do ensino regular. 

S4° O aluno com deficiência matriculado na Rede Municipal de Ensino de Armação 

dos Búzios pode ter sua carga horária diária reduzida, após parecer da equipe 

multiprofissional do Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando. 

Art. 200. O Serviço de Apoio Especializado, realizado no CAAPE (Centro de 

Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando), através das equipes de 

Aprendizagem e Inclusão, atende alunos com transtornos funcionais específicos da 

aprendizagem e a Equipe de Educação Inclusiva atende os alunos com deficiência. 

Art. 201. O Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando (CAAPE) 

tem o objetivo de proporcionar mudanças qualitativas no desenvolvimento global 

do aluno, utilizando profissionais especializados como mediadores da relação 

"aluno aprendizagem". 

SI° CAAPE conta com uma estrutura física adequada para seu funcionamento e 

atendimento nas seguintes áreas: 

l. Psicopedagogia;  

II. Fonoaudiologia; 



 

III. Psicologia; 

IV. Sala de Aprendizagem; 

V. Arteterapia; 

Vl. Serviço Social. 

S2° As atribuições dos profissionais que atuam nas áreas acima citadas encontram-

se no regimento interno do Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao 

Educando (CAAPE). 

Art. 202. O Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando - CAAPE/ 

Inclusão tem como objetivo proporcionar o pleno desenvolvimento do estudante, 

avaliando as múltiplas deficiências e orientando os profissionais quanto: 

l. à flexibilização e adaptação curriculares, inserção curricular, adaptação de 

recurso, conteúdo, método de ensino e material utilizado; 

II. à avaliação e análise das barreiras existentes na aprendizagem dos estudantes 

com deficiência; ao Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

IV .à elaboração de relatórios; 

V. às orientações e encaminhamentos aos serviços clínicos; 

Vl. à mediação da relação família/escola, necessárias para o bom desempenho do 

estudante com deficiência. 

Art. 203. A Equipe de Educação Inclusiva tem como objetivo proporcionar 

mudanças no desenvolvimento global do estudante, avaliando as múltiplas 

deficiências e orientando os profissionais quanto à flexibilização curricular e 

adaptações necessárias para o bom desempenho do estudante com deficiência. 

Parágrafo único. A Equipe de Educação Inclusiva é itinerante nas escolas e conta 

com uma estrutura física adequada para seu funcionamento e atendimento nas 

seguintes áreas: 

I. Pedagogo; 

II. Serviço Social; 

lll. Fonoaudiologia; 

IV. Psicologia; 



 

V. Psicopedagogia 

Vl. Professor de Libras; 

VII.Professor Braille.  

 

“A integração escolar pode ser entendida como o “especial na 

educação”, ou seja, a justaposição do ensino especial ao regular, 

ocasionando um inchaço desta modalidade, pelo deslocamento de 

profissionais, recursos, métodos e técnicas da educação especial 

às escolas regulares. Quanto à inclusão, esta questiona não 

somente as políticas e a organização da educação especial e da 

regular, mas também o próprio conceito de integração. Ela é 

incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de 

forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem 

exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular” 

(MANTOAN, 2003, p 15). 

  



 

6. Legislação da Educação Especial no Brasil 

1961 – Lei No 4.024 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) fundamentava o 

atendimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de 

“excepcionais” (atualmente, este termo está em desacordo com os direitos 

fundamentais das pessoas com deficiência). Segue trecho: “A Educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, 

a fim de integrá-los na comunidade.” 

1971 – Lei No 5.692 

A segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil foi feita na época da 

ditadura militar (1964-1985) e substituiu a anterior. O texto afirma que os alunos 

com “deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial”. Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos 

Conselhos de Educação. Ou seja, a lei não promovia a inclusão na rede regular, 

determinando a escola especial como destino certo para essas crianças. 

1988 – Constituição Federal 

O artigo 208, que trata da Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, 

afirma que é dever do Estado garantir “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Nos artigos 

205 e 206, afirma-se, respectivamente, “a Educação como um direito de todos, 

garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho” e “a igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola”. 

1989 – Lei No 7.853 

O texto dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência. Na área da 

Educação, por exemplo, obriga a inserção de escolas especiais, privadas e públicas, 

no sistema educacional e a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 

estabelecimento público de ensino. Também afirma que o poder público deve se 

responsabilizar pela “matrícula compulsória em cursos regulares de 

estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência 

capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”. Ou seja: excluía da lei uma 

grande parcela das crianças ao sugerir que elas não são capazes de se relacionar 

socialmente e, consequentemente, de aprender. O acesso a material escolar, 

merenda escolar e bolsas de estudo também é garantido pelo texto. 

1990 – Lei No 8.069 



 

Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei No 8.069 

garante, entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças 

com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino; trabalho protegido ao 

adolescente com deficiência e prioridade de atendimento nas ações e políticas 

públicas de prevenção e proteção para famílias com crianças e adolescentes nessa 

condição. 

1994 – Política Nacional de Educação Especial 

Em termos de inclusão escolar, o texto é considerado um atraso, pois propõe a 

chamada “integração instrucional”, um processo que permite que ingressam em 

classes regulares de ensino apenas as crianças com deficiência que “(...) possuem 

condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do 

ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos “normais” (atualmente, este 

termo está em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência). Ou seja, a política excluía grande parte dos alunos com deficiência do 

sistema regular de ensino, “empurrando-os” para a Educação Especial. 

1996 – Lei No 9.394 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor tem um capítulo 

específico para a Educação Especial. Nele, afirma-se que “haverá, quando 

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

peculiaridades da clientela de Educação Especial”. Também afirma que “o 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a 

integração nas classes comuns de ensino regular”. Além disso, o texto trata da 

formação dos professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender 

às necessidades das crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

1999 – Decreto No 3.298 

O decreto regulamenta a Lei no 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, 

além de outras providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração da 

pessoa com deficiência no “contexto socioeconômico e cultural” do País. Sobre o 

acesso à Educação, o texto afirma que a Educação Especial é uma modalidade 

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e a destaca como 

complemento do ensino regular. 

2001 – Lei No 10.172 

O Plano Nacional de Educação (PNE) anterior, criticado por ser muito extenso, 

tinha quase 30 metas e objetivos para as crianças e jovens com deficiência. Entre 



 

elas, afirmava que a Educação Especial, “como modalidade de Educação escolar”, 

deveria ser promovida em todos os diferentes níveis de ensino e que “a garantia de 

vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de deficiência” era uma 

medida importante. 

2001 – Resolução CNE/CEB No 2 

O texto do Conselho Nacional de Educação (CNE) institui Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. Entre os principais pontos, afirma 

que “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma Educação de qualidade 

para todos”. Porém, o documento coloca como possibilidade a substituição do 

ensino regular pelo atendimento especializado . Considera ainda que o atendimento 

escolar dos alunos com deficiência tem início na Educação Infantil, “assegurando- 

lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação 

e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento 

educacional especializado”. 

2002 – Resolução CNE/CP No1/2002 

A resolução dá “diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”. 

Sobre a Educação Inclusiva, afirma que a formação deve incluir “conhecimentos 

sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais”. 

2002 – Lei No 10.436/02 

Reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras). 

2005 – Decreto No 5.626/05 

Regulamenta a Lei No 10.436, de 2002 (link anterior). 

2006 – Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

Documento elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça, 

Unesco e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Entre as metas está a inclusão 

de temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas. 

2007 – Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 



 

No âmbito da Educação Inclusiva, o PDE trabalha com a questão da infraestrutura 

das escolas, abordando a acessibilidade das edificações escolares, da formação 

docente e das salas de recursos multifuncionais. 

2007 – Decreto No 6.094/07 

O texto dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais 

especiais  dos alunos com deficiência, o documento reforça a inclusão deles no 

sistema público de ensino. 

2008 – Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva 

Documento que traça o histórico do processo de inclusão escolar no Brasil para 

embasar “políticas públicas promotoras de uma Educação de qualidade para todos 

os alunos”. 

2008 – Decreto No 6.571 

Dispõe sobre o atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica 

e o define como “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular”. O decreto obriga a União a prestar apoio 

técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da 

modalidade. Além disso, reforça que o AEE deve estar integrado ao projeto 

pedagógico da escola. 

2009 – Resolução No 4 CNE/CEB 

O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional 

especializado (AEE) na Educação Básica, que deve ser realizado no contraturno e 

preferencialmente nas chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas 

regulares. A resolução do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino 

cumprirem o Decreto No 6.571.  

2011 – Decreto No 7.611 

Revoga o decreto No 6.571 de 2008 e estabelece novas diretrizes para o dever do 

Estado com a Educação das pessoas público-alvo da Educação Especial. Entre elas, 

determina que sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o 

aprendizado seja ao longo de toda a vida, e impede a exclusão do sistema 

educacional geral sob alegação de deficiência. Também determina que o Ensino 

Fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de 

acordo com as necessidades individuais, que sejam adotadas medidas de apoio 



 

individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena, e diz que a oferta de 

Educação Especial deve se dar preferencialmente na rede regular de ensino. 

2011 – Decreto No 7.480 

Até 2011, os rumos da Educação Especial e Inclusiva eram definidos na Secretaria 

de Educação Especial (Seesp), do Ministério da Educação (MEC). Hoje, a pasta 

está vinculada à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (Secadi). 

2012 – Lei no 12.764 

A lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista. 

2014 – Plano Nacional de Educação (PNE) 

A meta que trata do tema no atual PNE, como explicado anteriormente, é a de 

número 4. 

Sua redação é: “Universalizar, para a população de 4 a 17 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”. O entrave para a inclusão é a palavra 

“preferencialmente”, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças 

com deficiência permaneçam matriculadas apenas em escolas especiais. 

2015 - Lei Brasileira de Inclusão – 13.146/15 

Desde os tempos da colônia, a educação de estudantes com deficiência no Brasil 

recebeu algum tipo de atenção. Mas não vamos voltar tanto assim no tempo. O 

ponto de partida desta linha do tempo da legislação relativa à educação especial é o 

ano de 1988, quando foi promulgada a Constituição federal ainda em vigor. Ela foi 

chamada “Constituição cidadã”, porque garantiu direitos a grupos sociais até então 

marginalizados, como as pessoas com deficiência – que também participaram 

ativamente de sua elaboração. 

A legislação federal 

1988 



 

Constituição federal Site externo: o artigo 205 define a educação como um direito 

de todos, que garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho. Estabelece a igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola como um princípio. Por fim, garante que é dever do Estado 

oferecer o atendimento educacional especializado (AEE), preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

1994 

Portaria do Ministério da Educação (MEC) no 1.793 Site externo: recomenda 

a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos éticos, políticos e educacionais da 

normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais nos 

currículos de formação de docentes. 

1996 

Lei no 9.394 – Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB) Site 

externo: define educação especial, assegura o atendimento aos educandos com 

necessidades especiais e estabelece 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. 

1999 

Decreto no 3.298 Site externo: dispõe sobre a Política nacional para a integração 

da pessoa portadora de deficiência. A educação especial é definida como uma 

modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. 

Resolução da Câmara de educação básica do Conselho nacional de educação 

(CNE/CEB) no 4: Site externo institui as diretrizes curriculares nacionais para a 

educação profissional de nível técnico. Também aborda, no artigo 16, a organização 

do sistema nacional de certificação profissional baseado em competências. 

2001 

Resolução CNE/CEB no 2 Site externo: institui as diretrizes nacionais para a 

educação especial na educação básica. Afirma que os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento 

aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos.  

Parecer CNE/CP no 9 Site externo: institui as diretrizes curriculares nacionais 

para a formação de professores da educação básica em nível superior. Estabelece 

que a educação básica deve ser inclusiva, para atender a uma política de integração 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos 



 

sistemas de ensino. Isso exige que a formação dos docentes das diferentes etapas 

inclua conhecimentos relativos à educação desses alunos. 

Parecer CNE/CEB no 17 Site externo: destaca-se por sua abrangência, indo além 

da educação básica, e por se basear em vários documentos sobre educação especial. 

No item 4, afirma que a inclusão na rede regular de ensino não consiste apenas na 

permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa a 

ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como de desenvolver o potencial 

dessas pessoas. 

2002 

Lei no 10.436 Site externo: dispõe sobre a Língua brasileira de sinais (Libras). 

Reconhece a língua de sinais como meio legal de comunicação e expressão, bem 

como outros recursos de expressão a ela associados. 

Portaria MEC no 2.678 Site externo: aprova o projeto da grafia braille para a 

língua portuguesa, recomenda seu uso em todo o território nacional e estabelece 

diretrizes e normas para a utilização, o ensino, a produção e a difusão do Sistema 

Braille em todas as modalidades de ensino. 

2003 

Portaria no 3.284 Site externo: dispõe sobre os requisitos de acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiência, para instruir os processos de autorização e de 

reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. 

2004 

Programa universidade para todos (PROUNI): Site externo programa do 

Ministério da Educação que concede bolsas de estudo em instituições privadas de 

educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a 

estudantes. Pessoas com deficiência podem concorrer a bolsas integrais. 

2005 

Programa de acessibilidade no ensino superior (Programa incluir) Site 

externo: propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às 

instituições federais de ensino superior (ifes). O programa tem como principal 

objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nessas 

unidades, os quais respondem pela organização de ações institucionais que 

garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando 

barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação. 



 

Decreto no 5.626 Site externo: regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000. Dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular; a formação 

e a certificação do professor, instrutor, tradutor e intérprete; o ensino de língua 

portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação 

bilíngue no ensino regular. 

2007 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) Site externo: recomenda a 

acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de 

recursos multifuncionais e a formação docente para o atendimento educacional 

especializado (AEE). 

Decreto no 6.094 Site externo: implementa o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, que destaca a garantia do acesso e permanência no ensino regular e 

o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos para fortalecer a 

inclusão educacional nas escolas públicas. 

2008 

Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva: 

documento de grande importância, fundamenta a política nacional educacional e 

enfatiza o caráter de processo da inclusão educacional desde o título: “na 

perspectiva da”. Ou seja, ele indica o ponto de partida (educação especial) e assinala 

o ponto de chegada (educação inclusiva). 

Decreto legislativo no 186 Site externo: aprova o texto da Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em 

Nova Iorque, em 30 de março de 2007. O artigo 24 da Convenção aborda a 

educação inclusiva. 

2009 

Decreto executivo no 6.949 Site externo: promulga a Convenção sobre os direitos 

das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo. 

Resolução MEC CNE/CEB no 4 Site externo: institui as diretrizes operacionais 

para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade 

educação especial. Afirma que o AEE deve ser oferecido no turno inverso da 

escolarização, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria 

escola ou em outra escola de ensino regular. 

2011 



 

Plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência (Plano viver sem limite) Site 

externo: no art. 3o, estabelece a garantia de um sistema educacional inclusivo como 

uma das diretrizes. Ele se baseia na Convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, que recomenda a equiparação de oportunidades. O plano tem quatro 

eixos: educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. O eixo 

educacional prevê: 

• Implantação de salas de recursos multifuncionais, espaços nos quais é realizado o 

AEE; 

• Programa escola acessível, que destina recursos financeiros para promover 

acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares e compra de materiais e 

equipamentos de tecnologia assistiva; 

• Programa caminho da escola, que oferta transporte escolar acessível; 

• Programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (Pronatec), que tem 

como objetivo expandir e democratizar a educação profissional e tecnológica no 

país; 

• Programa de acessibilidade no ensino superior (Incluir); 

• Educação bilíngue – Formação de professores e tradutores-intérpretes em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras); 

• BPC na escola. 

Decreto no 7.611 Site externo: declara que é dever do Estado garantir um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e em igualdade de oportunidades para 

alunos com deficiência; aprendizado ao longo da vida; oferta de apoio necessário, 

no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, 

entre outras diretrizes. 

Nota Técnica MEC/SEESP/GAB no 06 Site externo: dispõe sobre avaliação de 

estudante com deficiência intelectual. Estabelece que cabe ao professor do 

atendimento educacional especializado a identificação das especificidades 

educacionais de cada estudante de forma articulada com a sala de aula comum. Por 

meio de avaliação pedagógica processual, esse profissional deverá definir, avaliar 

e organizar as estratégias pedagógicas que contribuam com o desenvolvimento 

educacional do estudante, que se dará junto com os demais na sala de aula. É, 

portanto, importantíssima a interlocução entre os professores do AEE e da sala de 

aula regular. 

2012 



 

Decreto no 7.750 Site externo: regulamenta o Programa um computador por aluno 

(PROUCA) e o regime especial de incentivo a computadores para uso educacional 

(REICOMP). Estabelece que o objetivo é promover a inclusão digital nas escolas 

das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal e nas escolas sem 

fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante a aquisição e a 

utilização de soluções de informática. 

2013 

Parecer CNE/CEB no 2 Site externo: responde à consulta sobre a possibilidade 

de aplicação de “terminalidade específica" nos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio: “O IFES entende que a ‘terminalidade específica’, além de se constituir 

como um importante recurso de flexibilização curricular, possibilita à escola o 

registro e o reconhecimento de trajetórias escolares que ocorrem de forma 

específica e diferenciada”. 

2014 

Plano nacional de educação (PNE): define as bases da política educacional 

brasileira para os próximos 10 anos. A meta 4, sobre educação especial, causou 

polêmica: a redação final aprovada estabelece que a educação para os alunos com 

deficiência deve ser oferecida “preferencialmente” no sistema público de ensino. 

Isso contraria a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, a 

Constituição federal e o texto votado nas preparatórias, que estabelecem a 

universalização da educação básica  para todas as pessoas entre 4 e 17 anos em 

escolas comuns – sem a atenuante do termo “preferencialmente”. 

Portaria interministerial no 5 Site externo: trata da reorganização da Rede 

nacional de certificação profissional (Rede Certific). Recomenda, entre outros itens, 

respeito às especificidades dos trabalhadores e das ocupações laborais no processo 

de concepção e de desenvolvimento da certificação profissional. 

2015 - Lei no 13.146 – Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência 

(LBI): o capítulo IV aborda o direito à educação, com base na Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos 

os níveis de ensino; garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras. O AEE também está contemplado, entre outras medidas. 

2016 

Lei no 13.409 Site externo: dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de 

ensino. As pessoas com deficiência serão incluídas no programa de cotas de 

instituições federais de educação superior, que já contempla estudantes vindos de 



 

escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas. O cálculo da cota será 

baseado na proporcionalidade em relação à população, segundo o censo 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

2019 – Decreto No 9.465 

Cria a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, extinguindo a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi). A pasta é composta por três frentes: Diretoria de Acessibilidade, 

Mobilidade, Inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiência; Diretoria de Políticas de 

Educação Bilíngue de Surdos; e Diretoria de Políticas para Modalidades 

Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras. 

2020 – Decreto N°10.502 – Política Nacional de Educação Especial 

Institui a chamada Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e 

com Aprendizado ao Longo da Vida. Para organizações da sociedade civil que 

trabalham pela inclusão das diversidades, a política representa um grande risco de 

retrocesso na inclusão de crianças e jovens com deficiência, e de que a presente 

iniciativa venha a substituir a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva (listada neste material, no ano de 2008), estimulando a 

matrícula em escolas especiais, em que os estudantes com deficiência ficam 

segregados. Veja o posicionamento completo da Rede Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência. 

Referências internacionais: 

Declarações e relatórios de agências de cooperação internacional são importantes 

para fortalecer a educação inclusiva, pois propõem valores e diretrizes que 

fundamentam a elaboração de leis e decretos. A seguir, apresentamos de forma 

resumida as principais referências internacionais sobre educação inclusiva. 

1990 

Declaração de Jomtien (Tailândia) Site externo: destacou os altos índices de 

crianças e jovens sem escolarização e propôs transformações nos sistemas de 

ensino, visando assegurar a inclusão e a permanência de todos na escola. 

1994 

Declaração de Salamanca (Espanha) Site externo: reafirmou “(...) o nosso 

compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e 

urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino”. 



 

1999 

Convenção da Guatemala Site externo: trouxe o princípio da não discriminação, 

que recomenda “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”. Ou seja, 

é preciso garantir direitos iguais de participação, de aprendizagem, de trabalho, 

entre outros. Nesse sentido, se for necessário oferecer recursos, metodologias ou 

tratamento diferenciado visando proporcionar condições adequadas, a indicação é 

que sejam mobilizados todos os investimentos que assegurem a equiparação de 

oportunidades. Esta não é uma ação discriminatória; ao contrário, ela visa promover 

o acesso, fazendo um movimento de inclusão fundamentado no princípio da 

diversidade, para o qual a diferença é uma realidade, não um problema. A 

Convenção vigora no Brasil desde setembro de 2001, quando foi aprovada pelo 

Senado com o Decreto legislativo no 198 Site externo. 

2006 

Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência: assegura que pessoas 

com deficiência desfrutem os mesmos direitos humanos de qualquer outra pessoa: 

elas são capazes de viver suas vidas como cidadãos plenos, que podem dar 

contribuições valiosas à sociedade, se tiverem as mesmas oportunidades que os 

outros têm. O artigo 24, que aborda a educação, é claro: “Para efetivar esse direito 

sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes 

assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida”. 

2013 

Relatório situação mundial da infância Site externo: realizado pelo Unicef 

(2013), o documento traz informações qualitativas e quantitativas sobre a inclusão 

de crianças e adolescentes na educação, inclusive no Brasil. 

2015 

Objetivos de desenvolvimento sustentável Site externo: dão continuidade aos 

Objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM) e valem de 2015 até 2030. São 

17 objetivos e 169 metas sobre erradicação da pobreza, segurança alimentar e 

agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, entre 

outros. O objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

• Meta 4.1: até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 

primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de 

aprendizagem relevantes e eficazes; 



 

• Meta 4.5: até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a 

igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os 

mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as 

crianças em situação de vulnerabilidade; 

• Meta 4.7: Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 

crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de 

aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos. 

2020 

Lei no 13.977- Lei Romeo Mion 

O texto altera a Lei Berenice Piana (12.764, 2012), que institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. De acordo 

com a nova lei, a Ciptea deve assegurar aos portadores atenção integral, pronto 

atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e 

privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. 

A carteira será expedida pelos órgãos estaduais, distritais e municiais que executam 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. A família deve apresentar um requerimento acompanhado de relatório 

médico com a indicação do código da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). 

No requerimento, deve constar nome completo, filiação, local e data de nascimento, 

número da carteira de identidade, número de CPF, tipo sanguíneo, endereço 

residencial e telefone, além de foto 3x4, assinatura ou impressão digital do 

interessado. A lei também exige nome completo, documento de identificação, 

endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador. 

A Ciptea terá validade de cinco anos, mas a família deve manter atualizados os 

dados cadastrais do identificado. Sempre que a carteira for renovada, o número de 

identificação deve ser mantido, para permitir a contagem das pessoas com 

transtorno do espectro autista em todo o território nacional. Até que a Ciptea 

comece a ser emitida, a lei recomenda que os órgãos responsáveis pela emissão de 

documentos de identidade incluam nas cédulas informações sobre o transtorno do 

espectro autista. 

Se o interessado for imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de 

residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio, deve apresentar a Cédula 

de Identidade de Estrangeiro, a Carteira de Registro Nacional Migratório ou o 

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório. A nova norma também 

altera a Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania (9.265, de 1996) para prever que 



 

a emissão da Ciptea é gratuita, assim como já ocorre para documentos como título 

de eleitor, certificado de reservista e certidões de nascimento e de óbito. 

  



 

7. PERFIL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A arte de participar de um planejamento coletivo implica aos professores, inclusive os da 

educação especial, ter uma postura positiva e assertiva frente aos desafios que irão 

encontrar. É preciso contornar possíveis entraves como considerar a realidade, a situação 

da escola que temos e o confronto com o que queremos e o que precisamos construir; 

enfatizar a importância de se ter um currículo significativo organizado por competência 

e de áreas de conhecimento interligadas que favoreçam o aprendizado do estudante da 

educação especial juntamente com 3 os demais estudantes da escola; colocar-se frente à 

equipe escolar numa posição de respeito, responsabilidade, cumplicidade, ética 

profissional. Pensar em um projeto que abarque toda a diversidade, fundamentado em 

princípios inclusivos, é algo já previsto nas políticas públicas provindas de documentos 

internacionais, nacionais e estaduais. 

Conforme Resolução CNE/CEB n.4/2009, art. 12, para atuar no atendimento educacional 

especializado, o professor deve ter formação inicial que o habilite para exercício da 

docência e formação específica na educação especial. O professor do AEE tem como 

função realizar esse atendimento de forma complementar ou suplementar à escolarização, 

considerando as habilidades e as necessidades específicas dos estudantes público alvo da 

educação especial. 

 

7.1. As atribuições do professor de AEE contemplam: 

• Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do estudante; 

• Definição do cronograma e das atividades do atendimento do estudante; 

• Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de recursos 

acessíveis; 

• Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: Libras, 

Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos; 

informática acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, atividades 

de desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de 

enriquecimento curricular; 



 

• Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de tecnologia 

assistiva na sala de aula comum e ambientes escolares; 

• Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e 

modalidades de ensino; 

• Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os recursos 

utilizados pelo estudante; 

• Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras.  

  



 

8. ROTEIRO DE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO ESTUDANTE 

PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Os estudantes público alvo da Educação Especial demandam atendimentos diferenciados 

de acordo com suas necessidades e especificidades e em alguns casos dependem de 

orientação, intervenção e supervisão do professor com frequência. Os estudantes público 

alvo da Educação Especial, além da comprovação clínica, precisam de três documentos 

pedagógicos básicos: 

1) Avaliação Pedagógica – Realizada em Sala de Recursos pelo professor especializado. 

Tem a função de coletar informações sobre as características do estudante, áreas em que 

apresenta dificuldades/fragilidades e áreas em que apresenta algum domínio. 

2) Plano de Atendimento Especializado – Realizado pelo professor especializado. É o 

plano de trabalho do professor da sala de recursos organizado de acordo com as 

competências do estudante que, a partir disso, são traçados objetivos/metas, recursos e 

estratégias para o desenvolvimento de habilidades, estabelecendo ordem de prioridades 

de acordo com as necessidades funcionais e escolares do estudante em expectativas a 

curto, médio e longo prazo. 

3) Registro de Adaptação Curricular. É o documento em que o professor de ensino regular 

registra as adaptações curriculares quando estas são necessárias. São descritos os 

objetivos e estratégias de ensino para a turma e objetivos e estratégias de ensino para o 

estudante público alvo da Educação Especial. 

  



 

9. ATENDIMENTO DO ESTUDANTE NAS SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 

As salas de recursos multifuncionais têm a lógica de potencializar o ensino dos estudantes 

com deficiência ou com altas habilidades para promover condições de acesso, 

aprendizagem e participação no ensino regular. Não são um reforço e não substituem as 

atividades de salas regulares, com as quais devem estar em sintonia. São ambientes com 

materiais, mobiliários e equipamentos tecnológicos para ofertar o atendimento 

educacional especializado. 

A AEE constitui parte diversificada do currículo dos estudantes com NEE, organizado 

institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços educacionais 

comuns. Dentre as atividades curriculares específicas desenvolvidas no AEE em sala de 

recursos se destacam: o ensino de LIBRAS, o sistema Braille, do soroban, a comunicação 

alternativa, dentre outros. 

 

  



 

10. FILMES QUE FALAM SOBRE INCLUSÃO 

https://bibliotecasma.org/wp-content/uploads/2021/08/3262971-1.jpg 
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Sinopse do filme: 

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma 

deformidade facial e precisou passar por 27 

cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele finalmente 

começa a frequentar uma escola regular, como 

qualquer outra criança, pela primeira vez. No quinto 

ano, ele precisa se esforçar para conseguir se 

encaixar em sua nova realidade. 

Sinopse do filme: 

 

Sam Dawson (Sean Penn) é um homem com 

deficiência mental que cria sua filha Lucy (Dakota 

Fanning) com uma grande ajuda de seus amigos 

todos PCDs. Porém, assim que faz 7 anos Lucy 

começa a ultrapassar intelectualmente seu pai, e 

esta situação chama a atenção de uma assistente 

social que quer Lucy internada em um orfanato.A 

partir de então Sam enfrenta um caso virtualmente 

impossível de ser vencido por ele, contando para 

isso com a ajuda da advogada Rita Harrison 

(Michelle Pfeiffer), que aceita o caso como um 

desafio com seus colegas de profissão. 

Sinopse do filme: 

Jovem autista luta para ter uma vida normal. 

Incentivada pelo professor, ela chega à 

universidade e usa sua sensibilidade e habilidade 

com os animais para criar uma técnica que 

revoluciona a indústria agropecuária dos Estados 

Unidos. 
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Sinopse do filme: 

Stallone, Aninha e Márcio são grandes amigos e 

vivem juntos em um instituto para portadores da 

síndrome de Down. Um dia, inspirados pelos 

filmes que assistem na videoteca local, resolvem 

fugir para realizar seus sonhos, roubando o carro 

do jardineiro. O caso chega até a imprensa e a 

polícia coloca dois policiais trapalhões no encalço 

dos jovens, que estão dispostos a viver essa grande 

aventura. 

Sinopse do filme 

Em uma época, em que a sociedade possuía ainda 

mais dificuldades em acolher alunos portadores 

de deficiência, vivem Max e Kevin. Max, de 14 

anos, vive com os avós e tem dificuldades de 

aprendizado, desde que testemunhou o 

assassinato de sua mãe, e, por isso, sofre bullying 

dos colegas. Kevin, muito inteligente, é 

acometido por uma doença que o impede de se 

locomover. Ao se mudar para a vizinhança de 

Max, eles se tornam grandes amigos e, juntos, 

enfrentam o preconceito das pessoas à sua volta. 

Sinopse do filme 

Paula é uma adolescente que enfrenta todas as 

questões comuns de sua idade: o primeiro amor, 

os problemas na escola, as brigas com os pais. 

Mas sua família tem algo diferente: seus pais e 

seu irmão são surdos e é ela quem administra a 

fazenda e traduz a língua de sinais nas conversas 

com os vizinhos. Um dia, porém, ela descobre 

ter o talento para o canto e que pode integrar 

uma escola prestigiosa em Paris. Agora, Paula 

precisa fazer uma escolha que a distanciará da 

família e a forçará a crescer. 

https://vejasp.abril.com.br/wp-content/uploads/2016/12/poster-colegas-alta.jpeg?quality=70&strip=info&w=408
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11. CONCLUSÃO 

A inclusão é importante pois combate a segreção social e viraliza a democratização de 

diversos espaços e serviços para os estudantes especiais. Estes desafios, na educação 

inclusiva são fundamentais para o fim de processos históricos de segregação pela qual 

passamos.  

A Educação Inclusiva é um processo contínuo e dinâmico, que implica a participação de 

todos os envolvidos, inclusive o próprio educando. Por isso é importante, antes de 

qualquer coisa, garantir a sua presença na escola.  

Uma escola inclusiva é uma que inclui a todos, sem discriminação, a cada um, com suas 

diferenças. Perseguimos a aprendizagem de forma ampla e colaborativa, oferendo 

oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos 

possam desenvolover o seu potencial, considerando que, cada estudante numa sala de 

aula, apresenta caracteristicas próprias e um conjunto de valores e informações que os 

tornam únicos e especiais.  

Por isso, continuaremos acreditando que quanto mais falarmos de inclusão, mas pessoas 

entenderão a sua importância. 

https://i.pinimg.com/564x/75/85/4c/75854cb381ac95baa692ee2576b4bea0.jpg 
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