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Estabelece normas e díretrizes para a Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
e para o Atendimento Educacional
Especializado dos estudantes com deficiências,
Transtornos Globais de Desenvolvimento
(TGDS / Transtorno do Espectro do AutÌsmo
gEA) e A\tas Habilidades i Superdotação nas
etapas e demais modalidades da educação
básíca, públicas e privadas, pertencentes ao
Sistema Municipal de Educação de Caucaia.

O Conselho Municipal de Educação de Caucaia no
considerando:

uso de suas atribuições legais,

- a Constituição Federal, de 05 de outubro de lggg;
- a Lei 9.394196, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Naoional - LDB;

- a Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA;

- o Decreto N" 3-956/2001, que promulga a Convenção Interamericana para aEliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência;
- o Decreto Federal No 5296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis No 10.04g,
de 08 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifrca, e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos paru a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida e dá outras providências;

- o Decreto Federal No 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436,
de24 de abril de2A02, que dispõe sobre aLíngaaBrasileira de Sinais- LIBRAS, e o art. l8 da
Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000:

- o Decreto Federal 7611, de 17 de novembro de 2011, que sobre Educação Especial e
o Atendimento Eduçaçional Especializado e revoga o Decreto 7l,de fi|A9D0A8;
- o Decreto Federal 6949, de 2\ de agosto de 2009, que
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Nova York, em 30 de março de2007;

ga a Convenção Internacional

- o Decreto Legislativo N" 186/2008, que aprova o texto Convenção sobre os Direitos das
Pessoas çom Deficiência e de seu protocolo Facultativo.
março de2007;

em Nova lorque, em 30 de

valores éticos e será

lo Facultativo, assinados em

em aütudes de emancipação
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- a Resolução CNE/CEB no 4, de 2 de outubro de 2009, que institui Diretrizes Operacionais
paÍa o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial;

- a Resolução CNE/CEB no 4, óe 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curricúares
Nacionais Gerais para a Educação Básica;

- o Parecer CNEiCEB N" 1312009, que institui as Diretrizes Operacionais pa.ra o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial;

- A Nota Técnica SEESPIGABAI" lll2}10, que orienta o sistema de ensino pare a
institucionalização da oferta do Atendimento Educacional Especializado - AEE em Salas de
Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares;

- A Nota Técnica SEESP/GAB N" 19/2010, que orienta o sistema de ensino a garantir os
serviços dos profissionais de apoio pâra os alunos com defïciência e Transtorno Global do
Desenvolvimento matriculados nas escolas comuns da rede pública de ensino;

- a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiv4 publicada
em 07 de janeiro de 2008, que orienta os sistemas educacionais para a organização dos
serviços e recursos da Educação Especial de forma complementar ao ensino regular, como
oferta obrigatória e de responsabilidade dos sistemas de ensino;

- a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra
as Pessoas Portadoras de Deficiência adotada em Guatemala em 7 de junho de 1999, no
vigésimo acío no período ordinfuio de sessões daAssembleia Geral.

RESOLYE:

CAPÍTULO I
Da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

Art. 1o A Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e
demais modalidades de ensino, constitui-se parte integrante da educação regular, destina-se
aos estudantes com deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) /
Transtorno do Espectro da Autismo gEA) e Altas HabilidadesiSuperdotação (AHS), garante-
lhes o desenvolvimento de suas potencialidades, o acesso ç coúecimento e o pleno
exercício da cidadania, deve ser prevista no Projeto Político ico da unidade escolar.

$1o AEducação Especial dever constitucional da família
Rede Regular de Ensino, em Instituições Públicas e Privadas
Especializados.

$2' Os estudantes com surdez ou com deficiência a

Estado será oferecida na
em Centros Educacronais

deverão ser incluídos no
sistema educacional, devendo serlhes assegurado o direito" educação bilíngue, tendo a
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua
Portuguesa, em sua modalidade escrita, como segunda língua,

íngua majoritíria) e a Língua
em escolas bilíngues,

aüavés de princípios, valores e corriqueiras
em atitudes de emancipação humana'.
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em classes bilíngues ou classes inclusivas da rede regular de ensino do Sistema Municipal de
Ensino, sendo garantido o Atendimento Educacional Especializado.

Art. 2o Para fins desta Resolução consideram-se estudantes da Educação Especial:
I - Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de

natúreza fïsica, intelectual ou sensorial;
II - Estudantes com Transtornos Globais do Desenvolvimento(TcD) / Transtorno do

Espectro do Autismo (TEA/: aqueles que apresentam um quadro de alterações no
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimeÍìto nas relações soaiais, na çomunicação
ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa deÍïnição estudantes com Autismo clássioo,
Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância (psicoses) e
Transtornos invasivos sem outra especificação;

III - Estudantes com Altas Habilidades / Superdotação: aqueles que apresentam um
poteacial elevado e grande envolvimento com as áreas do coúecimento humano, isoladas ou
combinadas :' intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

ArL 3" AEducação Especial deverá fundamentar-se e constituir-se nos principios:
I - Éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem

comum;
II - Políticos, dos deveres de cidadania, do exercicio da criticidade e do respeito à

ordem democrática;
m - Estéticos, da sensibilidade, da criatividade, do lúdico, da qualidade e da

diversidade de manifestações artísticas e culturais;
IV - Da dignidade humana: identidade social, individualidade, autoestima, liberdadç,

respeito às diferenças, como base para a constituição e fortalecimento de valores, atitudes,
conhecimentos, habilidades e competências;

V - Da inclusão, voltados para o reconhecimento e a valonzação das diferenças e
potencialidades do estudante, bem como de suas necessidades específicas de educação na
ação pedagógica;

VI - Da totalidade, numa concepção inclusiva da ação educativa que articula as ações
educativas regulares e as desenvolvidas por serviços especializados;

VII - Da igualdade de condições para acesso, permanência e sucesso na escola.

Art. 4o A Educação Especial objetiva assegurar a inclusão de todos os estudantes com
deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) / Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA) e Altas Habilidades I Superdotação, as potencialidades, o
desenvolvimento de competências, atitudes, habilidades,
exercicio da cidadania.

Art, 5o A definição da sala de aula comum onde o
será matriculado deverá priorizar como critério a idade
maturidade biológica, cognitiva, psicológica, social e a

$ 1o Poderão ser inclúdos no máximo dois alunos
aula, observados os critérios do caput deste artigo e a
escolar apresente.

ao conhecimento e o

da Educação Especial
considerando sua

idade de suas diferenças.
deficiência na mesma sala de

especial que o

comqueras'Somente
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$ 2o Os estudantes com slrdez, deverão ser inclúdos, quando possível em um número

maior, €m classes inclusivas, classes bilíngues eiou escola bilíngue do Sistema Municipal de

Ensino, sendo garantido o Atendimento Eduçacional Especializado.

Art. 6o No âmbito da educação pública ou privada, o Sistema Municipal de Ensino

deverá garantir aos estudântes da educação especial a igualdade de çondições de âcesso,

peÍmanência e sucesso no ensino Íegulâr.

Art. 7' O financiamento do conjunto de serviços e profissionais que atendem aos

estudantes da educação especial deve inkgrar os custos gerais com o desenvolvimento do

ensino, sendo disponibilizados em qualquer nível, etapa ou modalidade de ensino, no âmbito

da educação pública ou privada.
Parágrafo único. Os custos gerais com o desenvolvimento do ensino não deverão ser

transferidos às famílias dos estudantes da educação especial por meio da cobrança de taxas ou

qualquer outra forma de repasse desta atribuição.

CAPÍTULO II

Do Atendimento Educacional Especializado

ArL 8o O Atendimento Educacional Especializado não é substitutivo à escolarização,

tem como função complementar e/ou suplementar a formação dos estudantes com

deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) / Transtorno do Espectro do

Autismo (TEA) e Altas Habilidades / Superdotação (AHS), disponibilizando serviços,

recursos de acessibilidade e estratégias que €liminefii as baneiras para sua plena participação

na escola e na sociedade, assegurando o desenvolvimento de sua aprendizagem.

Parágrafo único. São considerados recursos de acessibilidade na educação aqueles

que asseguram condições de acesso ao currículo aos esfudantes com deficiência ou

mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didaticos e pedagógicos, dos

espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de çomunicação e informação, dos

transportes e dos demais serviços.
Art. 9o O Atendimento Educaçiona1 F*epecializado deverá ser realizado

prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de

ensino regular, pública ou privada, no turno inverso da escolarização.

Art. 10 A mantenedora da rede pública e privada, deverâ guÍar o Atendimento
e perpassar todos osEducacional Especializado, que deve ter início na Educação

níveis, etapas e modalidades de ensino.

Art. 11 O Atendimento Educacional Especializado e um de direito público e,
subjetivo dos estudantes da Educação Especial, sua oferta obrigatória pelo Sistema
Municipal de Ensino Público e Privado, porém é de caráter fac vo para a sua família.

$1o Para as escolas públicas municipais, o Atendimento ional Especializado
pode ser realizado ainda em Centros ds Atendimento Educaci Especializado públicos ou
privados, sem fïns lucrativos, em área próxima à esçola de on
com a Secretaria Municipal de Educação.

de princÍpios, valores élicos e morais seÍá poseÍvêl trar
em aütudês de emanclpação humada'. (A.d)

mantenham convênio



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
CoNSELHO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO DE CAUCATA - CMEC
Rua Juaci Sampaio Pontes, 2803 - Bairro Açude - CEP: 61605-170 - Caucaia - CE
ïelefone: (85) 3342.81 46
Email:**r*eihr:tili:.r:r*ip*l$*nr+.**.g*'+.*r

$2o Para as instituições privadas que fazem parte do Sistema Municipal de Ensino o
Atendimento Educacional Especializado pode ser realizado ainda em Centros de Atendimento
Educacional Especializaóo públicos ou privados que com elas mantenham convênio.

$3' O Atendimento Educacional Especializado pode ocorrer fora do espaço escolar, ou
seja, de forma itinerante em ambiente hospitalar ou domiciliar, quando houver
impossibilidade de deslocamento do estudante parã à escola, dando continuidade ao processo
de aprendizagem e desenvolümento de estudantes regularmente matriçulados.

Àrt. 12 O estudante da Edue*ção Espeeial que nãÕ possuir lauds médico deverá ser
encamiúado ao Atendimento Educacional Especializado na sala de reçursos multifuncionais
mediante avaliações e relatórios do professor da sala de aula cÕmum, justificando os motivos
deste encamiúamento.

$1" O çstudante que apresenta diÍiculdades acentuada no seu desenvolvimento sócio-
cognitivo-emocional deverá ser encamiúado ao Atendimento Educacional Especializado na
sala de Recursos Multifuncionais mediante avaliações e relatórios do professor da sala de aula
comum, justificando os motivos deste encaminhamento , pata possíveis orientações à família e
à escola.

Art. 13 Os estudantes da Educação Espeçial matriculados no ensino regular das
escolas públicas que tenham necessidade de atendimeato por profissionais especializados da
ârea da Saúde, a exemplo de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, deverão ser atendidos, preferencialmente, no Núcleo de Atendimento
Pedagógico Especializado e/ou em equipamentos públicos de apoio multidisciplinar à escola.

Art. 14 Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, será admitida a dupla
matrícula dos estudantes no Sistema de Ensino Público que recebem Atendimento
Educacional Especializado, que implica o cômputo do estudante tanto na educação regular do
Sistema Público quanto no Atendimento Educacional Especializado.

Art. 15 A composição do Atendimento Educacional Especializado não poderá exceder
aos seguintes limites quantitativos de estudantes por grupo, nas salas de recursos
multifuncionais:

a)03 (três) alunos, em se tratando de deficiência visual, auditiva, intelectual e altas
habilidades:

b) 02 (dois) alunos, em se tratando de deficiência multipla;
c) Atendimento individualizado de acordo com a(s) necessidade(s) a) aluno(a).

Parágrafo único. Os estudantes com Transtornos Globais de imento (TGD)
,/ Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e Altas Habilidades Superdotação (AHS),
poderão ser atendidos nos espaços nos quais se sintam mais
aula do ensino comum, mediante avaliação por escrito
Atendimento Educacional Especializado.

Aú. 16 As Instituições de Educação Infantil do
oporfunizarão atendimento em estimula@o precoce para as
podendo para tanto firmar parcerias com ÍN instituições especiali

os, varoÍes e{cos e morats seÍa posstvet rar
em atitudes de emancipação humana". (A.d)

inclusive na sala de
responsável pelo

Municipal de Ensino
de zero a três anos,

,hç2vt&
"Somente atavés de
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Parágrafo único. Compreende-se por estimulação preçoce um grupo de ações que
ervolvem atividades direcionadas a cada caso específico de criança que necessita de
estímulos, recursos humanos e ambientais destinados a melhorar as capaoidades da criançe,
consistindo em intervir sobre o problema e as necessidades da criança o mais rapidamente
possível, para que possa desenvolver-se evolutivamente.

Art. 17 A regularização relativa à estrutura fïsica e aos equipamentos adequados para
a Sala de Recursos Multifuncionais deverá obedecer as orientações do Conselho Municipal de
Educação de Caucaia - CMEC, observando às determinações do Ministério da Educação e
Cultura- MEC.

CAPÍTULO trI

Da Proposta Pedagógica

Art. 18 Aproposta pedagogica na perspectiva da educação inclusiva fundamenta-se no
respeito e aceitação das diferenças individuais, no recoúecimento da diversidade como
característica inerente à sociedade democrática, sendo cornpreendida a partir dos valores de
formação humana e viabilizada pelo acesso, permanência e continuidade da escolarização, no
ensino regular e nos níveis mais elevados de ensino.

Art. 19 Com base na educação inclusiva, que deve ser inerente às escolas brasileiras, é
condição imprescindível que a proposta pedagogica seja construída pela çomunidade escolar,
com a participação da comunidade local de forma colaborativa e dialógica.

Art. 20 Deve ser garantido na proposta pedagógica e no regimento escolar um
cunículo comum a todos os estudantes independente de suas condições fisicas, intelectuais e
sensoriais, respeitando seus ritmos e interesses de aprendizagem.

$l' O estabelecimento de ensino, quando necessário, deve prever adaptações
signifïcativas de materiais didático-pedagógicos e recursos de modo & promover a
acessibilidade rnaprendizagem dos estudantes da educação especial;

$2" A equipe da Educação Especial da Secretaria Municipat de Educação de Caucaia
deverá orientar e acompaúar a elaboração e execução da proposta pedagógica das unidades
escolares municipais, verificando sua legalidade e respeitando a autonomia didrítico-
pedagógica do estabelecimento de ensino.

Art. 21 A Proposta Pedagógica da escola de ensino regular
oferta do Atendimento Educacional Especi alizado - AEE, prevendo

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço fïsico adeq mobiliário. materiais
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos

II - Matricula no AEE de estudantes matriculados no ensi
ou de outra escola;

III - Cronogmma de atendimento aos estudantes;
IV - Desenvolvimento de estudo de caso e elaboração

regular da própria escola

Educacional Especializado: identificação das necessidades
plano do Atendimento
ionais especificas dos

estudantes, definição dos reoursos necessários e das atividades a vidas;

através de princípios, e morais será possÍvel
em atitudes de emancipação humana". (A.d)

' r Í . ,5 
tMZ

N'@.



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
CoNSELHO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO DE CAUCATA - CMEC
Rua Juaci Sampaio Pontes, 2803 * Bairro Açude - GEP: 61ô05-170 - Gaucaia - CE
Telefone: (85) 3342.8í46
Email: e,:nsÈih+;nuri; ipal@srnr.re.g*r:.br

V - Professores para o exercício da docência do Atendimento Educacional
Especializado;

YI - Outros profissionais da educação: instrutor, tradutor e intérprete de Língua
Brasileira de Sinais, guia intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades
de alimentação, higiene e locomoção, conforme indicações da Nota Téçnica no l9DA10 do
Ministério da Educação e Cultura - MEC;

VII - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do
desenvolvimento da pesquisa, do acesso Íì recursos, serviços e equipamentos, enfre outros que
maximizem o Atendimento Educacíonal Especializado;

Vru - Avaliação do desenvolümento e acompanhamento dos estudantes.

Art.22 A prática da Educação Físioa e do desporto reger-se-á pelo que estabelece o
Artigo 26, $ 3o da LDB e pela Lei no 1A.793, de 1o de dezembro de 20A3, considerando a
natvreza e o comprometimento da deficiência apresentada pelo estudante da Educação
Especial, respeitando a avaliação clínica à qual o estudante tenha sido submetido.

CAPÍTTILO tV

Ila Avaliação do Processo Educativo do Estudante Público -Alvo da Educação Especial

Art. 23 A avaliação escolar deverá ser constituída através de observação e
levantamento de informações de caráter formativo e processual parâ promover melhor
acompanhamento da aprenóízagem e do desenvolvimento do estudante da Educação Especial
e consequente aperfeiçoamento da prática pedagógica. Deverá ser dinâmica, contínua e
participativa, mapeando a sua evolução, retrocessos, dificuldades e progïessos, ultrapassando
os processos classificatórios e considerando os aspectos qualitativos.

Art. 24 Os procedimeÍúos para Classificação, Reclassifïcação e Aproveitamento de
Estudos, preüstos nas normas que regem o Sistema Mruricipal de Educação de Caucaia"
aplicam-se também aos estudantes daEducação Especial.

Art, 25 A avaliação da aprendizagem do estudante da Eduoação Especial será feita
pela escola, sob a responsabilidade do professor da sala de aula comum, complementada pela
avaliação do professor do Atendimento Educacional Especializado.

Art. 26 A avaliação do estudante da Educação Especial considerará a sua evolução nos
processos de aprendizagem e desenvolvimento, como também nos básicos de seu
comportamento social.

$ lo Na avaliação das produções textuais escritas dos estudantes
consideradas suas especifïcidades linguísticas, interpretadas
interferência da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Lí
aprendizagem da Língua Portuguesa na modalidade escrita.

$ 2'O processo de aprendizagem e avaliação do estudante
Sistema Braille, e a avaliação do seu texto escrito dar-se-á por
sistema, com a ajuda do Professor Especializado elou por meio de
Assistiva.

ê

isurd€z devem ser
' decorrência da

Materna) sobre a

deverá ser através do
da transcrição desse

da Tecnologia
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$ 3o Para os estudantes da Educação Especial deverão ser âsseguradas, quando se fizer
necessário, as condições adequadas (recursos didriticos-pedagógicos e mobilirários acessíveis,
equipamentos, profissionais de apoio e flexibilização de tempo para,realização de atividades e
avaliações) a fim de viabilizar a sua participação nos processos avaliativos.

Lrt.27 A documentação referente ao estudante da Educação Especial (Relatório em se
tratando de criança da Educação Infantil) e no caso de estudantes do Ensino Fundamental,
Histórico e Relatório Escolar (em se tratando de estudantes com Defïciência Intelectual,
Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) /Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
e Altas Habilidades / Superdoteçãa (AHS), e outos, casos seja necessário) deve incluir
informações acerca das características da evolução das aprendizagens, desenvolvimento do
estudante e dos aspectos básicos do seu comportamento social.

$ lo Ao ser transferido, o estudante que cursa o Ensino Fundamental receberá da
instituição escolar o Histórico Escolar acompanhado de seu relatório contemplando os
aspectos citados no Art. 27 dessa Resolução, devendo ser assinado pelo Professor Regente de
sua turma e pelo Coordenador Pedagógico da escola, para ser enviado, em caráter
confidencial, à escola que o receber.

$2o As escolÍLs deverão manter arquivo com a documentação que comprove a emissão
da certificação, incluindo o relatório cirçunstanciado do desenvolvimento individual do
estudante, para garantia da regularidade da vida escolar do estudante e controle pelo Sistema
Municipal de Ensino.

Art. 28 Ao estudante que apresentar características de Altas Habilidades /
Superdotação (AHS) por meio de avaliação realizada por equipe multiprofissional, pode ser
oferecido o enriquecimento curricular no ensino regular e a possibilidade de avanço de
estudos para concluir em menor tempo o programa escolar, utilizando-se dos procedimentos
de classificação e de reclassiÍïcação compatíveis com o seu desempeúo escolar e maturidade
sócio-emocional, mediante parecer do Conselho Escolar.

CAPÍTTILO V

Dos Profissionais

Ãrt.29 Para atuar no Atendimento Educacional Especializado, o professor deve ter
formação que o habilite para o exercício da docência e específicos em
Educação Especial / Inclusiva obtido em clrso de Especialização área da Educação
Especial e/ou em Atendimento Educacional Especializado ou ai
aperfeiçoamento na área com, no mínimo, 180 horas.

$ 1o Aos profissionais que afi;CIim na sala multifuncional
Educacional Especializado devem ser garantidas formações conti que assegurem
conhecimentos no ensino óaLíng*a Brasileira de Sinais - LIBRAS, Língua Portuguesa na
modalidade escrita como segunda lingua, do sistema Braille, do' da orientação e

alkrnativa. domobilidade, das atividades de üda autônoma, da
desenvolvimerúo dos processos mentais superiores, dos ennqueclmento

valores éticos e morais será possível

em cursos de

o Atendimento

em atitudes de emancipação humana'. (A.d)
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curricular, da adequação e produção de materiais diúiticos e pedagógrcos, da utilização de
recursos ópticos e não ópticos, da TecnologiaAssistiva, entre outros.

$ 2'No caso dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino de Educação, o docente deve pertencer ao quadro efetivo de professores.

Art 30 São atribuições do professor responsável pelo Atendimento Educacional
Especializado:

I - Identifïcar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagogicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especificas dos estudantes da
educação especial;

II - Realizar estudos de caso para identificar as necessidados especificas de cada um de
seus estudantes.

III - Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especìalizada, avaliando
a funçionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

IV - Organizar o tipo e número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos
multifuncional, de acordo com oArtigo 15;

V- 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
esoola;

VI - Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibili zaçãa de recursos de acessibilidade;

VII - Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade
utilizados pelo estudante;

VIII * Orientar o uso de recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da
informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível,
a reglete, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e
linguagens, as atividades de orientação e mobilidade utilizando-os, entre outos, de forma a
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo autonomia, atividade e
participação;

D( - Estabelecer articulação com os professores da sala de aula regular, visando a
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias
que promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares bem como acompaúar
a vida escolar do estudante na sua turma e trocar informações sobre a

X - Promover atividades e espaço de participação da famíli
serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros;

)([ - Avaliar de forma contínua a eficácia do processo
dos estudantes da Educação Especial;

)il - Solicitar, por escrito, à gestÍÍo da escola, o aos pais dos estudantes
sem diagnóstico clínico ou com necessidade de reavaliação para ue estes providenciem
consultas em instituições especializadas paratzl, no prazo de até 3
de ingresso do estudante.

afravés de princípios, valores éticos e

a interface com os

para o atendimento

em atitudês de emancipação humana'. (A.d)
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Xm - Realizar üsitas aS escolas loruli
que ainda não possuam Atendimento Educacional Especializado, sendo indicadas pela
Secretaria Municipal de Educação parâ acompaúamento da inclusão escolar dos estudantes
da Educação Especial matriculados.

)ilV argarnzat juntamente com a Coordenação Pedagógica momentos de
sensibilização para a comunidade escolar despertando -a pa:r- a importância da inclusão
escolar dos estudantes com deficiência, Transtornos Globais de Dçsenvolvimento (TGD) /
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e Altas Habilidades / superdotação (AHS).

XV - Elaborar e entregar anualmente na Secretaria Municipal de Educação ao Setor
responsável pela Educação Especial, relatório constando nome, escol4 série, furma e tipo de
defïciência dos estudantes atendidos, o plano de Atendimento Educacional Especializado
anual dos estudantes, bem como o cronograma de atendimento e os instrumentais inerentes a
este serviço (frequência complementar e relatório das visitas escolares realizadas quando
necessiírio).

arL 31 A mantenedora da instituição educativa deve assegwar aos professores que
atuam no Atendimento Educacional Especializado e na sala de aula comum, bem como aos
integrantes da equipe tecnico-pedagógica, formação continuada voltada para a educação dos
estudantes da Educação Especial e para a diversidade.

Art. 32 A Secretaria Municipal de Educação de Caucaia deve articular parcerias para
garantir a formação continuada dos educadores, a investigação e a avaliação permanente do
processo educacional inclusivo no Sistema Municipal de Ensino de Educação de Caucaia.

Art. 33 Caberá à Secretaria Municipal de Educação de Caucaia acompanhar e
assessorar os profissionais do Sistema Municipal de Ensino (Professores da sala de aula
regular e do Atendimento Educacional Especializado, Profissional de Apoio, Coordenador e
Diretor Escolar) quanto aos procedimentos e processos pedagógicos a serem utilizados em
relação aos estudantes da Educação Especial.

Art' 34 De acordo com o comprometimento da dçficiência dos estudantes da
Educação Especial atendidos, as escolas devem contar com profissionais de apoio.

$1o Entende-se por profissionais de apoio aqueles necessários pera a promoção do
atendimento às necessidades específicas dos estudantes no âmbito da acessibilidade, da
comunicação e da atenção aos çuidados pessoais de alimentação,rfrigiene e locomoção,
prestando auxílio individualizado aos estudantes que não realizarl brru, atividades com
independência devido à sua condição de funcionatidade ou sua /o/aiçao de deÍiciência,
buscando a sua autonomia. | |

92" Não é atribuição do profissional de apoio ,.rponr/ui/izar-se por
pedagógicas, próprias do professor regente.

Art. 35 A equipe pedagógica da secretaria Municipal de
setor de Educação Especial deverá ser formada por profïssionais

responsável pelo
quadro efetivo da rede,

devendo ter formação inicial em coúecimentos gerais para

valores éticos e morais õerá põGõÌiãi"Somente atavés de
em atitudes de eÍnancipação humana". (A.d)
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formação continuada em área específica da Educação Especial em ourso de Especialização em
Educação Especial/Inclusiva elou aperfeiçoamento na área com caÍga horfuia mínima de 180
horas.

clrÍrur,o Yr
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 36 Deverá ser instituído, no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Caucaia, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, banco de dados que reúna
informações sobre a situação dos estudantes da Educação Especial e fomente pesquisas e
estudos sobre o assunto.

Art.31 O Poder Publico Municipal e as mantenedoras das Escolas Privadas que ofertam
Educação Infantil e Fundamental devem realizar as deüdas reformas nos prédios e
equipamentos escolares a fim de que obedeçam aos padrões mínimos de infraestrutura, bem
como adequar os materiais pedagógicos estabelecidos pelas normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas -ABNT, garantindo acessibilidade a todos os estudantes e a comunidade
escolar.

Art. 38 As instituições de ensino terão o praza de até dois anos, a contar da date da
publicação desta Resolução, para atender aos dispositivos nela contidos.

Art. 39 Os çasos não contemplados na presente Resolução deverão ser submetidos ao
Conselho Municipal de Educação de Caucaia.

Art. 40 Esta Resolução entrará em yigor na data de sua publicação.

ipal de Educação de Caucaia, aos 08 de Outubro de2014,

Câmara de Educação Infantil

HOMOT,OGAÇAO:
Homologo a presente
Caucaia,lS ot

Ambrósio Ferreira
Secretiírio de Educação de

'Somerúe atavés de princípios, valores étiços e morais será possÍvel tansformar práticas coniqueirab
em atitudes de emancipação humana'. (A.d)
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