
  

PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Reunião Pedagógica 

de Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos e Professores do AEE

 21, 22 e 23 de junho de 2016



  

● Tatiana Vergani (DGA), 
● Cassiano Camerin (DGP – Psicólogo), 
● Josiane Tainara (DGP – Assistente Social) e
● Marta Cipolla (DGP – Assessora Pedagógica).

Equipe Multiprofissional



  

Equipe Multiprofissional

Art. 7º da Resolução CME Nº 019, de 31 de agosto de 2010:

Art. 7º A avaliação para a identificação dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação, bem como para a 
indicação quanto ao Atendimento Educacional 
Especializado, deve ser realizada pelo professor, pela 
equipe pedagógica da escola, pelo profissional 
responsável pela educação especial ou equipe 
multiprofissional da mantenedora […] (grifo nosso)



  

Equipe Multiprofissional

Dados dos atendimentos - 2016

● Avaliações e reavaliações para o serviço de cuidadoria: 147
● N° de novos pedidos de cuidadoria: 115
● Atendimentos a famílias: 40
● Visitas domiciliares: 15
● Visitas para responder ao Judiciário: 05
● Capacitações para cuidadores: 01 edição – 8 h



  

Equipe Multiprofissional

Dados dos atendimentos - 2016

● Itens não mensurados:

- atendimentos e orientações via telefone;
- contatos com a rede socioassistencial;
- remanejos do serviço de cuidadoria;
- pareceres e documentos técnicos;
- reuniões para discussão de casos.



  

Equipe Multiprofissional

Critérios de avaliação para concessão do serviço de 
cuidadoria:

Resolução CME 024/2013
Art. 1° O artigo 23 da Resolução CME n° 019/2010 passa a vigorar 
com a seguinte redação:
DO CUIDADOR EDUCACIONAL
Art. 23 O cuidador educacional atua no apoio aos alunos com 
deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento que 
apresentem alto grau de dependência no desenvolvimento das 
atividades escolares, auxiliando nas atividades de cuidado, de 
higiene, de alimentação, de locomoção e outras pertinentes ao 
contexto escolar.



  

Equipe Multiprofissional

As funções do cuidador educacional (Resolução 
019/2010, art. 23).

A solicitação é feita via ofício à Equipe Multiprofissional, 
protocolado no Setor de Expediente da Secretaria.



  

Equipe Multiprofissional

As trocas de cuidador ocorrem nas seguintes 
situações:

- inadequação do serviço prestado pelo cuidador;
- não adaptação do estudante ao cuidador;
-questões funcionais do próprio cuidador e empresa terceirizada;
- a escola, a família, a mantenedora e a própria empresa podem 
sugerir a troca de cuidador;
- quem faz a troca é a empresa, que possui o prazo de até 30 
dias para efetivar a mudança, mas a solicitação é via SMED.



  

Equipe Multiprofissional

Observações importantes:

- turnos de cuidadoria ǂ número de cuidadores;

- RME = 261 turnos de cuidadoria;

- os cuidadores podem atuar no regime de 20 h ou 40 h 
semanais.



  

Equipe Multiprofissional

Algumas orientações:

- estimular o vínculo positivo e profissional entre família 
e cuidador e entre escola e cuidador;

- ressalta-se a importância do registro em ata das 
combinações feitas com as famílias e os cuidadores;

- devido às diversas demandas da Equipe, nem sempre 
 se conseguirá um retorno breve das solicitações feitas 
pela escola, porém a Equipe vem trabalhando para 
atender com a maior brevidade possível.



  



  

Educação Especial 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, constitui
uma modalidade de ensino que permeia todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação escolar, que realiza o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), disponibilizando um conjunto de 

serviços, recursos e estratégias específicas que favoreçam o 
processo de escolarização dos seus alunos nas turmas comuns do 

ensino regular. (Resolução nº 19 do CME)



  

A Educação Especial, na Rede Municipal, se desenvolve por meio de:

● planejamento de ações e estabelecimento a universalização do 
atendimento dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação;

● transversalidade da Educação Especial nos níveis da Educação Infantil, 
do Ensino Fundamental e da modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos;

● atendimento educacional especializado complementar ou suplementar, 
não substitutivo a escolarização regular;

● participação da família e da comunidade no processo escolar;
● recursos didáticos,  salas de recursos,  atendimento domiciliar   e 

hospitalar;
● articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 



  

Considera-se estudante da Educação Especial:

● Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em 
interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação 
plena e efetiva na escola e na sociedade.

● Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras, incluindo-se alunos com autismo 
clássico (TEA), síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 
especificação.

● Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, 
artes e criatividade.



  

● Atendimento Educacional Especializado constitui-se no conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar a 
formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, disponibilizando 
meios para o acesso ao currículo, proporcionando a independência 
para a realização das tarefas e a construção da autonomia na escola 
e fora dela.

● As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado 
diferenciam-se daquelas realizadas em classe comum, não sendo 
substitutivas a escolarização, devendo ser ministradas por professores 
especializados no turno inverso ao da classe comum.

● O atendimento educacional especializado deve estar articulado ao 
processo de escolarização, constituindo-se oferta obrigatória em todos 
os níveis, etapas e modalidades da educação.



  

Regime de atendimento aos estudantes do AEE no turno de aula:

● Acompanhamento em sala de aula com intervenção previamente 
combinada com profª. referência da turma/coordenação.(Docência 
Compartilhada).

● Atendimento na Sala de Recursos (individual e/ou grupo).
● Circular nos espaços da escola sempre com a proposição pedagógica e 

participar das reuniões pedagógicas propondo orientações acerca do 
AEE.

● O atendimento ao aluno no serviço de AEE, conforme legislação vigente, 
é no contraturno de aula.

● No entanto, a RME faz a oferta no turno de aula, para garantir o 
atendimento, desde que haja a justificativa do impedimento de 
participação no contraturno.

● O registro da justificativa constará no Caderno de Registros Pedagógicos 
do AEE (rosa), no campo “Observações”.



  

Regime de atendimento aos alunos no contra-turno de aula:

● O aluno atendido no contraturno, OBRIGATORIAMENTE será atendido 
no turno de aula (em sala de aula) uma vez na semana. Os demais 
atendimentos serão, portanto, no contraturno.

● Os registros dos atendimentos constarão no Caderno de Registros da 
profª. do AEE do turno de aula do aluno e no Caderno de Registros da 
profª. do AEE que atende no contraturno.

● A prof. do AEE do turno de aula do aluno é responsável pelo 
planejamento com a coordenação pedagógica e prof. de sala de aula.

● Dessa forma, todas as informações sobre o aluno e contato com a 
família será realizado por este prof. do AEE do turno de aula .

● A organização dos documentos do aluno (plano individual do AEE, 
flexibilização no plano de trabalho da turma, relatório final, recursos, 
outros...) inicialmente será elaborado pela prof. referência no AEE.



  

Regime de atendimento aos alunos no contra-turno de aula:

● A estruturação do plano individual, da flexibilização curricular, do relatório 
final, entre outros, DEVERÃO ter a participação da profª. do AEE que faz 
o atendimento do aluno no contraturno, em regime de colaboração.

● Sugere-se contato por e-mail ou arquivo no computador para que ambas 
as professoras possam inserir informações nos documentos do aluno. 
Dessa forma, os documentos serão construídos coletivamente pelas 
profª. do AEE.

● Nos Cadernos de Registros Pedagógicos das duas profª do AEE 
constarão os documentos Plano Individual e Relatório Final do aluno.

● Os planos serão revisitados semestralmente.
● 1º semestre até maio devem estar colados nos cadernos de registro;
● Revisitados e modificados no 2º semestre em agosto.
● O relatório final em dezembro.



  

Outros aspectos a serem considerados: 

● Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - 
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.

● Gestão da aprendizagem na sala de aula.

● TDAH e dificuldades de aprendizagem e a sala de 
aula.

● O papel do coordenador no elo de ligação do 
Professor do AEE e o Professor de sala de aula.



  

● A chegada do estudante na escola e na sala de aula.

● Alguns cuidados que precisamos ter para: troca de 
turmas, troca de turnos e principalmente troca de 
ambientes.

● Adaptações ao plano de trabalho e o plano 
individualizado são documentos diferentes.

● Avaliação do estudante e relatórios e avaliações do 
AEE, também são documentos diferentes.
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