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Introdução  

A educação inclusiva constitui um 

paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que 

conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à 

ideia de equidade formal ao contextualizar 

as circunstâncias históricas da produção da 

exclusão, dentro e fora da escola. 

(MEC/SECADI, 2008).  

 

 A educação inclusiva constitui um desafio aos sistemas de ensino, tanto para os profissionais 

da escola comum quanto para aqueles que atuam na educação especial. Conjugar os saberes, 

construídos a favor da inserção e sucesso escolar dos alunos público-alvo da educação especial 

partilhando-os nos mesmos espaços, é uma tarefa que precisa ser assumida por todos.  

Tal tarefa tem como base a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – PNEEPEI: 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a 

educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e 

do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a 

construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais 

passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que 

todos os estudantes tenham suas especificidades atendidas. (PNEEPEI, MEC/SECADI, 

2008) 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE)  tem como objetivo fortalecer o processo 

de inclusão, compondo um dos serviços para a eliminação de barreiras.  

 

 

O que é o Atendimento Educacional Especializado – AEE 

 

Constitui um serviço da educação especial desenvolvido na rede regular de ensino que: 

 

[...] tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 

barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 
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aprendizagem. Recursos de acessibilidade na educação são aqueles que asseguram 

condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos 

mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos 

transportes e dos demais serviços. (Resolução CNE/CEB nº 04/2009) 

 

Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, as ações da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva possibilitam a ampliação de oportunidades 

de escolarização, formação para inserção no mundo do trabalho e efetiva participação social 

(PNEEPEI– MEC/SEESP - 2008). 

 

 

O que faz o Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

 

 Apoia o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. 

 Disponibiliza o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização.  

 Oferece, orienta, acompanha e avalia o uso de recursos de Tecnologia Assistiva. 

 Adequa e produz materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades 

específicas dos alunos.  

 Oportuniza ampliação e suplementação curricular (para alunos com altas 

habilidades/superdotação).  

 

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam 

na sala de recursos em articulação com as equipes gestoras, professores do ensino comum, Equipe 

de Orientação Pedagógica e Equipe de Orientação Técnica. 

Como um serviço educacional, o AEE compõe o Projeto Político Pedagógico e articula-se 

com a proposta da escola, embora suas atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula 

comum. 

 

 

Público-Alvo do AEE  

 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), complementar/suplementar à 

escolarização, destina-se aos alunos público-alvo da educação especial, conforme o Decreto nº 

7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 

outras providências, em seu artigo 2º, parágrafo 1º: " Para fins deste Decreto, considera-se público-

alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento 

e com altas habilidades ou superdotação." 
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São considerados: 

 

 Alunos com deficiência: aqueles [...] que têm impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, intelectual ou sensorial (visual e/ou auditiva), os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas (ONU, 2006). 

 

 Alunos com transtornos globais do desenvolvimento
1
: aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório 

de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se, nesse grupo, 

alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. (PNEEPEI, 

MEC/SEESP, 2008). 

 

 Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que demonstram potencial 

elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse 

(PNEEPEI, MEC/SEESP, 2008). 

 

É importante destacar que todos os alunos apresentam singularidades em seu processo de 

construção do conhecimento, assim, no contexto da escola inclusiva, o planejamento das atividades 

pedagógicas na classe comum precisa contemplar a todos, considerando suas peculiaridades.  

De acordo com a legislação brasileira, os alunos público alvo da educação especial têm  

direito à oferta do atendimento educacional especializado, de forma complementar à frequência na 

classe comum. Portanto, o AEE não substitui, em hipótese nenhuma, a matrícula na classe comum, 

e deve ser oferecido, preferencialmente, no contraturno. 

Outros alunos que não são público-alvo da educação especial, mas que demandem um olhar 

mais individualizado, não devem ser matriculados no AEE. Esses alunos podem contar, além do 

investimento do professor, com o apoio da equipe gestora, acompanhamento das equipes de 

orientação pedagógica e técnica.  

Assim, de acordo com a legislação atual, alunos com diagnósticos de transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), dislexia, discalculia etc. podem contar com o apoio das equipes, 

acima mencionadas, no auxílio ao professor e com o atendimento do Programa de Apoio ao Aluno 

(PAA), apesar de não serem atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

 

 

                                                           
 

1
A partir da publicação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais na sua quinta revisão (DSM- V), a classificação 

Transtornos Globais do Desenvolvimento deixou de ser utilizada, passando a figurar, com alterações em relação à versão anterior, a 
classificação Transtornos do Espectro do Autismo. 
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Profissional que realiza o AEE  

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é realizado mediante atuação de professor 

que, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) "deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o 

exercício da docência e conhecimentos específicos da área". Ainda de acordo com o documento, 

estes conhecimentos referem-se à "Língua Brasileira de Sinais, da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita como segunda língua, do sistema Braille, do Soroban, da orientação e 

mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos 

processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e 

produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos, da 

tecnologia assistiva e outros. 

Em São Bernardo do Campo, os professores que atuam no AEE são professores de educação 

especial, habilitados nas diferentes áreas (mental, visual e auditiva) e professores de educação 

básica com pós-graduação, em nível de especialização, em educação especial/inclusiva e 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

 

O Atendimento Educacional Especializado no Projeto Político 
Pedagógico da escola 

  

 

 Assim como todos os temas pedagógicos importantes que caracterizam o trabalho de uma 

escola, o AEE deve constar do seu Projeto Político Pedagógico – PPP, que, neste sentido, deve 

explicitar quais são seus objetivos em relação ao AEE, como são feitas as avaliações de ingresso e 

processual dos alunos que se beneficiam desse recurso, os profissionais responsáveis pela sua 

realização etc. Esse registro deve ser objetivo e servir para orientar o trabalho tanto do professor de 

AEE quanto dos demais profissionais envolvidos. 

   

 

O Projeto Político Pedagógico da escola de ensino regular comum deve 

institucionalizar a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

para fins de planejamento, acompanhamento e avaliação dos recursos e 

estratégias pedagógicas e de acessibilidade utilizadas no processo de 

escolarização. (Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de 

Recursos Multifuncionais – MEC / SEESP – 2010). 

 

 

 

Organização do AEE em São Bernardo do Campo  
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A organização do Atendimento Educacional Especializado considera as peculiaridades de 

cada aluno, o que significa que alunos com a mesma deficiência podem necessitar de atendimentos 

diferenciados. Dessa forma, o primeiro passo para se planejar o atendimento não é saber as causas, 

diagnósticos e prognóstico da deficiência do aluno, mas considerar, prioritariamente, a pessoa – o 

aluno, sua história de vida e de escolarização.  

Nesse entendimento, não existe um roteiro de atendimento previamente indicado, assim cada 

aluno terá um tipo de recurso a ser utilizado, um plano de ação que garanta sua participação e 

ofereça atividades escolares que promovam sua aprendizagem e desenvolvimento. O mesmo olhar 

se tem em relação à frequência, há alunos que frequentarão o AEE mais vezes na semana e outros, 

menos. 

Os planos de AEE resultam das escolhas do professor, a partir da avaliação realizada durante 

o estudo de caso, quanto aos recursos, equipamentos e apoios mais adequados, com o objetivo de 

eliminar barreiras que impeçam o acesso do aluno ao que lhe é ensinado em sua turma da escola 

comum, garantindo-lhe a participação no processo escolar e na vida social em geral.  

Esse atendimento tem objetivos e metas específicas relacionadas à educação especial; 

portanto, não se destina a substituir o ensino comum,  nem mesmo a fazer adaptações aos currículos 

e/ou às avaliações de desempenho.  

 

 

Formas de atendimento no AEE 

 

Considerando a avaliação realizada no Estudo de Caso, a atuação do professor do AEE 

poderá se dar de duas maneiras: no atendimento direto aos alunos (ensino colaborativo e 

contraturno) e no suporte às unidades escolares. Estas formas de atendimento devem ser articuladas, 

buscando sempre atender às necessidades dos alunos, desse modo, para todos os alunos atendidos, 

deve estar previsto um horário para a realização de conversas entre o professor do AEE e o 

professor da classe comum, uma ação compreendida aqui no que denominamos ações de suporte às 

unidades escolares.  

 

Suporte às unidades escolares  

 

O professor de AEE, por meio de um agendamento prévio, poderá realizar diferentes ações 

para subsidiar o trabalho da classe comum/escola com o aluno atendido: realizar observações no 

contexto escolar, conversas com os professores da classe comum e especialistas (artes e educação 

física) e equipe gestora, além da organização de materiais/recursos específicos para o trabalho da 

sala de aula. Particularmente na educação infantil (creche e pré-escola), esta é a principal forma de 

trabalho do AEE.  No ensino fundamental e EJA, esse suporte complementa a ação do professor no 

atendimento direto ao aluno contraturno e no ensino colaborativo.  

 

No atendimento aos alunos, essa atuação se dará no trabalho em: 

 

Contraturno 
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Atendimento ao aluno, realizado em sala de recursos da própria escola, escola próxima ou no 

Serviço de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual, sempre no período contrário ao da aula da sala 

comum. Os atendimentos podem ser individuais, em duplas ou em grupo, dependendo do plano de 

atendimento dos alunos.  

No caso de escolas que participam do programa Educar Mais, em que os alunos permanecem 

em período integral na escola, o atendimento em sala de recursos poderá ser oferecido, se esta for a 

indicação após a conclusão do estudo de caso. Esse atendimento deverá ocorrer nos momentos 

destinados à realização de estudos, quando esta for uma atividade proposta pela unidade escolar ou 

em horários destinados a atividades diferentes daquelas da base comum curricular. Neste último 

caso, a definição da atividade que será substituída pelo atendimento da sala de recursos deverá 

considerar, além da possibilidade de realização desta em outro momento (por exemplo, atividades 

que se repetem na semana), a opção do próprio aluno, que deverá ser consultado antecipadamente. 

 

Ensino Colaborativo 

 

De acordo com Mendes (2008), o ensino colaborativo se constitui como: "um modelo de 

prestação de serviço de educação especial no qual um educador comum e um educador 

especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução a um 

grupo heterogêneo de estudantes. Tal modelo emergiu como uma alternativa aos modelos de sala 

de recursos, classes especiais ou escolas especiais, e especificamente para responder às demandas 

das práticas de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais." (MENDES et al., 

2008, p.107). Essa denominação e sua definição correspondem ao que se espera neste trabalho em 

parceria do professor do AEE e da classe comum, esclarecendo uma série de dúvidas e equívocos 

gerados pela expressão "ação colaborativa" utilizada anteriormente.  

A coordenação pedagógica da escola precisa organizar, de acordo com a disponibilidade do 

professor da classe comum e do professor do AEE, um horário para o planejamento e avaliação das 

atividades desenvolvidas durante o ensino colaborativo e acompanhar esse trabalho, que poderá 

ocorrer, por exemplo, nos horários de HTP dos professores da classe comum ou do HTPC. 

Especificamente para os alunos surdos matriculados nas escolas polo, o professor com 

habilitação em deficiência auditiva permanece durante todo o período de aula trabalhando em 

conjunto com o professor regente da sala.  

Ressalta-se aqui que a parceria entre os dois profissionais é fundamental para o sucesso 

dessa forma de atuação, que se dá nos momentos de planejamento, seleção e elaboração de recursos 

e avaliação.  É fundamental que o professor regente da turma se aproprie da língua brasileira de 

sinais e outras formas de comunicação que possibilitem sua intervenção com os alunos surdos, de 

modo que esses não constituam um grupo à parte dentro da sala de aula sob a responsabilidade do 

professor especialista. Da mesma forma deve-se favorecer que a comunicação ocorra entre todos os 

alunos, oferecendo-se aos ouvintes, conhecimentos iniciais de libras e de outros recursos de 

comunicação, sendo esta uma ação também do professor de AEE.  

O coordenador pedagógico da unidade escolar fará o alinhamento das ações e o 

acompanhamento do trabalho com os alunos da turma.  
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Ao final deste, constam algumas referências que poderão ser utilizadas pelos profissionais 

do AEE e classe comum que se dedicarem a este trabalho. 

 

 

 

 

 

Itinerância e Atendimento Domiciliar  

 

Itinerância 

 

O termo itinerância, utilizado com frequência na rede municipal para nomear o encontro 

entre o professor do AEE e a equipe da escola comum, fica aqui compreendido a partir de sua 

definição mais geral.  

De acordo com o Dicionário Aurélio, a expressão itinerante refere-se ao "Que muda de lugar 

onde exerce a sua atividade. Que é exercido com alteração frequente de local. Que ou quem se 

desloca...". Assim, o termo itinerância refere-se ao deslocamento do professor da escola ou grupo de 

escolas que estão sob sua responsabilidade de atendimento para outro local. Como define o 

documento de Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

 

Itinerância: serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvida por 

professores especializados que fazem visitas periódicas às escolas para trabalhar 

com os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais e com seus 

respectivos professores de classe comum da rede regular de ensino. (BRASIL, 

2001). 

 

Portanto, o uso da expressão “itinerância” fica restrito ao trabalho realizado pelos 

professores do Serviço de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual e professores com habilitação em 

Deficiência Auditiva quando atendem alunos matriculados nas escolas comuns que não sejam polos 

de surdez, considerando o deslocamento que realizam. 

 

Atendimento Domiciliar  

 

O atendimento domiciliar é um direito de todo aluno matriculado na rede municipal, de 

acordo com a legislação brasileira (Lei nº 9.394/1996 e Resolução CNE/CEB nº 02/2011), visando 

garantir condições de aprendizagem do aluno impossibilitado de frequentar a escola regularmente. 

Considerando que o AEE é um serviço comprometido com a remoção de barreiras e é 

complementar e/ou suplementar à escolarização comum, oferecido em período contrário, não é 
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competência do AEE realizar o atendimento domiciliar, ainda que o aluno encontre-se 

impossibilitado de frequentar a escola regular em decorrência de uma deficiência. 

Tais casos devem ser discutidos e encaminhados a partir de um enfoque multidisciplinar, em 

parceria com as equipes escolares e equipes técnica e pedagógica da Secretaria de Educação. Nessa 

perspectiva, o acompanhamento do AEE pode ser considerado dentro da mesma lógica da oferta a 

todos os alunos, não como única forma de atendimento escolar. Também é importante ressaltar que 

tais casos devem sempre ser autorizados pela SE 115 - Seção Inclusão Educacional. 

 

AEE nas diferentes etapas e modalidades de ensino: 

 

De acordo com a atual Política Nacional: " a educação especial é uma modalidade de ensino 

que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 

especializado... ." 

Em São Bernardo do Campo, a educação especial se organiza para esse atendimento nos 

diferentes níveis e modalidades da seguinte forma:  

 

 

Educação Infantil (Creche e Pré-escola) 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 02/2015 MEC/SECADI: 

O atendimento às crianças com deficiência (na educação infantil) é feito no 

contexto da instituição educacional, que requer a atuação do professor do 

AEE nos diferentes ambientes, tais como: berçário, solário, parquinho, sala 

de recreação, refeitório, entre outros, onde as atividades comuns a todas as 

crianças são adequadas às suas necessidades específicas. ... 

A organização do AEE depende da articulação entre o professor de 

referência da turma e o professor do AEE que observam e discutem as 

necessidades e habilidades das crianças com base no contexto educacional.  

A principal atribuição do professor do AEE na educação infantil é 

identificar barreiras e implementar práticas e recursos que possam eliminá-

las, a fim de promover ou ampliar a participação da criança com deficiência 

em todos os espaços e atividades propostos no cotidiano escolar. 

(MEC/SECADI, 2015). 

 

Creche 

Os professores de AEE na área de deficiência intelectual têm sua sede em uma escola de 

ensino fundamental, mas atendem outras escolas, tanto de ensino fundamental quanto de educação 

infantil. Observe-se, assim, que não há referência de professores dessa área para as creches, a 
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exemplo do que ocorre também nas áreas de deficiência visual e auditiva.  A equipe gestora, ao 

identificar alguma dificuldade no atendimento de qualquer dos alunos matriculados na creche, 

acionará a orientadora pedagógica da unidade escolar e a equipe de orientação técnica para a 

discussão sobre os suportes necessários.  

Essa orientação decorre do fato de que, ainda que os alunos da creche estejam inseridos 

numa etapa atendida pela educação especial, de acordo com a legislação atual, pelas características 

da faixa etária não se aplicam à aprendizagem, ações do AEE no sentido 

complementar/suplementar. Havendo a necessidade da avaliação/acompanhamento do professor de 

AEE, seja da área da deficiência intelectual, visual ou auditiva, a equipe gestora da unidade escolar, 

fará a solicitação à SE 115, que indicará o serviço/profissional que realizará o atendimento. A 

solicitação do AEE se fará a partir do preenchimento do documento Estudo de Caso: indicação 

para inserção no Atendimento Educacional Especializado (anexo). 

 

No caso de alunos com surdez, não há uma escola polo
2
 entre as creches da rede. Os alunos 

são atendidos na creche mais próxima à sua residência e podem, atualmente, contar com o suporte  

do professor de AEE Surdez.   

 

Pré-escola  

 

Nesta etapa da educação básica, considerando-se as questões relativas ao desenvolvimento 

infantil, ao currículo desenvolvido e à configuração dos tempos e espaços, a orientação é que o 

atendimento se dê pelo suporte do professor do AEE por meio de observações em contexto, 

orientações ao professor e à equipe gestora e conversas com a família (forma de atendimento 

denominado, neste documento, como suporte às unidades escolares), a partir do estudo de caso e do 

plano de AEE proposto. É possível, principalmente para alunos com baixa visão ou cegueira e 

surdez, que além desse suporte, seja oferecido o trabalho direto com o aluno por meio do 

atendimento em contraturno (alunos com baixa visão ou cegueira) ou ensino colaborativo (alunos 

com surdez).  A solicitação do AEE se fará a partir do preenchimento do documento Estudo de 

Caso: indicação para inserção no Atendimento Educacional Especializado (anexo). 

 

Com relação aos alunos com surdez, o atendimento na pré-escola pode ocorrer nas EMEBs, 

em escola polo (EMEB Olavo Bilac), por meio do AEE, ou na EMEBB Neusa Bassetto, onde 

ocorre o atendimento exclusivo a alunos surdos, numa montagem diferente da proposta do AEE, 

uma vez que todos os professores têm proficiência em libras e formação em educação especial.   

Na escola polo, o professor do AEE surdez atua em ensino colaborativo diário por todo o 

período de aula e no contraturno em forma de projetos focados no ensino e aprendizagem da Libras. 

                                                           
 

 

² As “Escolas-Polo” são “Unidades Escolares de Ensino Comum que atendem a pré-escola e o ensino fundamental, a serem 

definidas pela Secretaria de Educação” conforme artigo 3º  da Resolução Municipal 28/2017 anexa a este documento. 
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Nas demais escolas, o ensino colaborativo pode ocorrer e sua frequência é variável, mas definida 

previamente no estudo de caso. Na EMEBB Neusa Basseto, todos os professores têm proficiência 

em Libras e é oferecido o ensino de Libras por professor surdo.   

 

Ensino Fundamental 

 

No ensino fundamental, a ação do atendimento educacional especializado poderá ocorrer 

pelo atendimento direto ao aluno, tanto no contraturno quanto no ensino colaborativo, além do 

suporte do professor do AEE na observação em contexto, orientações ao professor e à equipe 

gestora. A solicitação do AEE se fará a partir do preenchimento do documento Estudo de Caso: 

indicação para inserção no Atendimento Educacional Especializado (anexo).  

 

Com relação aos alunos com surdez, o atendimento no ensino fundamental pode ocorrer nas 

EMEBs, em escola polo (EMEB Neusa Macellaro Callado Moraes), por meio do AEE, ou na 

EMEBB Neusa Bassetto, onde ocorre o atendimento exclusivo a alunos surdos, numa montagem 

diferente da proposta do AEE, uma vez que todos os professores têm proficiência em libras e 

formação em educação especial.  

Na escola polo, o professor do AEE surdez atua em ensino colaborativo diário por todo o 

período de aula e no contraturno (AEE em Libras, AEE de Libras e AEE de língua portuguesa- L2), 

a partir do planejamento da classe que o aluno está matriculado, considerando o ensino e 

aprendizagem da Libras. Nas demais escolas, o ensino colaborativo pode ocorrer e sua frequência é 

variável, mas definida previamente no estudo de caso. Na EMEBB Neusa Basseto, todos os 

professores têm proficiência em Libras e é oferecido o ensino de Libras por professor surdo.  

 

Educação de Jovens e Adultos 

 

As características do público atendido pela EJA, muitas vezes, trabalhadores, além do 

horário de frequência às aulas, constituem um desafio à organização do AEE. O professor que 

atende à unidade escolar que oferte essa modalidade de ensino também é a referência para o 

atendimento dos alunos da EJA. Dentro da disponibilidade de horário do aluno para a frequência 

em contraturno e da jornada de trabalho do professor de AEE, pode-se oferecer o atendimento em 

contraturno e o ensino colaborativo, além das ações de suporte à unidade escolar.  A solicitação do 

AEE se fará a partir do preenchimento do documento Estudo de Caso: indicação para inserção 

no Atendimento Educacional Especializado (anexo). 

Com relação aos alunos com surdez, o atendimento na EJA ocorrerá a partir de 2019 na 

EMEBB Neusa Basseto no período noturno. 
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AEE para alunos com surdocegueira, múltiplas deficiências e altas 
habilidades/superdotação.  

 

Atualmente, para os alunos com surdocegueira e deficiência múltipla, o atendimento do 

AEE vem sendo realizado pelo professor com habilitação em deficiência intelectual que atende a 

escola onde o aluno está matriculado. Compreende-se que, pela própria definição da surdocegueira 

como “uma condição que apresenta outras dificuldades além daquelas causadas pela cegueira e pela 

surdez. O termo hifenizado indica uma condição que somaria as dificuldades da surdez e da 

cegueira. A palavra sem hífen indicaria uma diferença, uma condição única e o impacto da perda 

dupla é multiplicativo e não aditivo.” (BRASIL, 2010, apud Lagati, 1995). 

Para a organização da proposta de atendimento direcionada a este público, se faz necessária 

uma avaliação conjunta das necessidades individuais do aluno, sendo assim, indica-se a parceria 

entre os professores de educação especial com formação nas diferentes áreas (deficiência 

intelectual, auditiva e visual) 

Alunos com múltipla deficiência, quando apresentam prejuízos específicos também nas 

áreas visual e/ou auditiva, mesmo atendidos pelo professor da área de deficiência intelectual devem 

contar, para a organização do seu atendimento, com a parceria dos professores do AEE DV e/ou 

AEE/DA considerando a especificidade de cada um.  

No caso de alunos com altas habilidades/ superdotação, também atendidos pelo professor de 

deficiência intelectual, de acordo com diferentes estudos na área, é fundamental que, além do 

atendimento ao aluno realizado na unidade escolar, se busque “articulação da escola com 

instituições de educação superior, centros voltados para o desenvolvimento da pesquisa, das artes, 

dos esportes, entre outros, e promover a cooperação entre estes centros e a escola, oportunizando a 

execução de projetos colaborativos, que atendem às necessidades específicas dos alunos com altas 

habilidades/superdotação.” (BRASIL, 2010).   

Em todos esses casos, quando se orienta a busca de parcerias entre diferentes profissionais 

do AEE, esta solicitação deverá ser encaminhada à SE 115.  

Ao final do texto, o professor da AEE e da classe comum encontrarão algumas referências 

que auxiliam a organização do atendimento a este grupo de alunos.  

 

Núcleo de Materiais Adaptados  

 

Desde 1970, as professoras responsáveis pelo atendimento à pessoa com deficiência visual 

realizam as adaptações dos materiais dos alunos atendidos e incluídos no sistema regular de ensino. 

A crescente demanda foi imprimindo outras necessidades em relação aos materiais pedagógicos 

para o aluno, o que desencadeou a implantação, em 2003, do Núcleo de Material Adaptado (NMA).  

O NMA segue as orientações do Ministério da Educação e Cultura (MEC) quanto às normas 

técnicas de grafia Braille. 
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Os materiais adaptados são confeccionados pelas professoras do Serviço de Apoio à Pessoa 

com Deficiência Visual (SAPDV) como parte de suas atribuições e contemplam prioritariamente os 

alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino e os alunos atendidos nos programas 

em que estão inseridos. 

Após análise das necessidades visuais e/ou táteis do aluno, cabe ao professor habilitado 

indicar as adaptações dos materiais. 

Para os alunos com cegueira são realizadas adaptações, como: 

 Transcrições de textos de tinta para o sistema Braille; 

 Transcrições de livros didáticos e paradidáticos para o sistema Braille; 

 Transcrições de textos do Braille para tinta para o professor do ensino regular ler e 

acompanhar a escrita do aluno; 

 Adaptações de mapas, gráficos e tabelas em relevo; 

 Adaptações de placas indicativas, quadros de avisos, recados, murais e outros portadores 

de texto das escolas; 

 Confecções de letras e números móveis em Braille em diferentes tamanhos e materiais 

(celas Braille); 

 Alfabeto e números em Braille para consulta com encadernação; 

 Dados em relevo e/ou táteis; 

 Jogos de percurso em Braille; 

 Pranchas com velcro para letras e números móveis; 

 Tabuada em Braille para consulta com encadernação; 

 Guia de assinatura; 

 Jogos diversos (da velha, dominó, memória, forca, etc.); 

 Adaptação tátil de pinturas de artistas renomados; 

 Transcrição das avaliações para o Braille e tinta. 

Para os alunos com baixa visão são realizadas as seguintes adaptações: 

 Digitação de texto (livros, apostilas, avaliações e outras atividades) para impressão de 

caracteres ampliados, com variação de tipos de letras, tamanhos e fundos, e possibilitando a leitura 

pelo aluno; 

 Ampliações em diversos tamanhos por reprodução em máquina fotocopiadora de mapas; 

 Confecções ampliadas e com contraste de mapas, gráficos e tabelas. 

 

 

Os profissionais que atuam no AEE  
 

Atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado 

 

De acordo com a Resolução CNE/CEB nº04/2009 e considerando-se o contexto educacional 

de São Bernardo do Campo, ficam estabelecidas como atribuições do professor que atua no AEE: 
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I. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação 

especial; 

 

II. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado (AEE), avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

 

III. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola; 

 

IV. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 

pelo aluno; 

 

 

V. Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: tecnologias da informação e 

comunicação, comunicação alternativa e aumentativa, informática acessível, soroban, 

Braille, recursos ópticos e não ópticos, softwares específicos, códigos e linguagens, 

atividades de orientação e mobilidade, entre outros, de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação; 

 

VI. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 

que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

 

VII. Elaborar estudo de caso, Plano de Atendimento Educacional Especializado e Avaliação de 

Evolução do Aluno, acompanhando, elaborando e fornecendo relatórios sempre que 

solicitado pela equipe gestora, equipe de Orientação Pedagógica, Equipe de Orientação 

Técnica ou Secretaria de Educação. 

 

VIII. Participar das reuniões de Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), dos Conselhos 

de Ano/Ciclo e de outros momentos e situações nos quais serão discutidos e analisados o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos acompanhados pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

 

 

No cumprimento das atribuições acima citadas, cabe também ao professor atuando no AEE: 

 

 Participar do estudo de caso do aluno público-alvo da educação especial; 

 

 Elaborar plano de atendimento para aluno público-alvo da educação especial indicado (a 

partir do estudo de caso) para o AEE; 
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 Avaliar e registrar os avanços dos alunos, apresentando-os regularmente ao coordenador 

pedagógico e ao professor da sala comum; 

 

 Reelaborar o plano de atendimento, sempre que necessário, considerando sempre a 

necessidade de revê-lo ao final do ano letivo.  

 

As atribuições acima indicadas somam-se àquelas definidas pelo estatuto dos profissionais 

da educação de São Bernardo do Campo, Lei 6.316 de 2013. 

 

 

Orientação para participação em conselho de classe.     

 

Considerando que os conselhos de classe são momentos de reflexão sobre o trabalho 

realizado e a aprendizagem dos alunos, a participação do professor de AEE nos conselhos de classe 

dos alunos traz contribuições importantes tanto para o andamento dos trabalhos em sala quanto no 

AEE.  

O professor do AEE deve apresentar um portfólio com produções do aluno, fruto do trabalho 

no AEE. 

O processo de transição dos alunos público-alvo da educação especial da rede municipal 

para a rede estadual deve ser amplamente discutido e acompanhado pela equipe gestora, planejado 

em parceria com OP e EOT com contribuições do professor de AEE. 

 

 

Organização do horário de trabalho (Grade) 

 

O atendimento pode acontecer individualmente, em dupla ou em grupo, devendo ser 

respeitado o número máximo de 05 (cinco) alunos por grupo. 

A carga horária de atendimento individual é de uma hora por semana e do atendimento em 

dupla ou grupo de uma hora e trinta minutos, preferencialmente duas vezes por semana. 

O número de alunos atendidos depende da carga horária do professor, como esquematizado 

a seguir: 

 

Carga horária do 

professor 

Horas de docência *  Número mínimo de 

alunos  

Número máximo de 

alunos  

24 horas  16 horas                   12 alunos         14 alunos 

30 horas  20 horas  15 alunos  19 alunos  
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40 horas  26h 40 min 20 alunos  25 alunos  

*Horas de docência: no caso dos professores de AEE, são consideradas horas de docência, além 

daquelas em que ocorre o atendimento direto ao aluno, seja no contraturno, no ensino colaborativo e  

aquelas destinadas às ações de suporte às unidades escolares, como a conversa com os professores 

da classe comum / especialistas e equipe gestora.  

Professores que atuam no AEE surdez em ensino colaborativo diário seguirão a mesma 

orientação de horário dos professores de ensino comum.  

Cabeçalho 

 

 Campo NOME: preencha com o nome completo do educador, sem abreviações; 

 Campo MATRICULA: preencha com matricula do educador ex.: 00.000-0; 

 Campo HORÁRIO DE TRABALHO: preencha no dia correspondente, o horário de entrada 

e saída da U.E.; 

 Campo JORNADA DE TRABALHO: marque com um X sob a opção correspondente a essa 

            matricula; 

 Campo HTPC - DIA DA SEMANA: preencha com o dia da semana que será realizado o 

HTPC na EMEB Sede; 

 Campo HTPC - HORÁRIO: preencha com o horário que será realizado o HTPC (início e 

            término); 

 Campo EMEB SEDE: preencha com o nome da unidade escolar sede; 

 Campo ABRANGÊNCIAS: preencha com o nome das unidades escolares que o educador 

            também atende.   

 

Obs.: na impressão o cabeçalho aparecerá em todas as páginas. 

 Horário: 
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Frequência - O atendimento/preenchimento deverá ser organizado da seguinte forma: 

O DIA DA SEMANA, sua planilha já está preenchida com os dias, apenas preencha os demais 

campos nos dias correspondentes. 

O HORÁRIO DE ATENDIMENTO ao determinar o período para o desenvolvimento das ações, 

observar a coerência entre o atendimento individual ou em grupo, isto é, levando em conta 1h para 

o atendimento individual e 1h30min para o atendimento em dupla ou grupo. 

Dados do Aluno – O Nome, Registro do Aluno (R.A.), Turma, Tipo de atendimento 

(contraturno, ensino colaborativo ou suporte à unidade escolar) 

Deficiência e Observações deverão ser organizados e preenchidos da seguinte forma: 

 Campo Aluno(s) atendido(s): preencha com o Nome completo do aluno a ser atendido; 

 Campo R.A.: preencha com o Registro do Aluno (R.A.) do aluno a ser atendido; 

 Campo Turma: preencha com a Turma que o aluno está matriculado; 

 Campo Tipo de Atendimento: preencha conforme especificação abaixo: 

Suporte à U E -  a partir da observação em sala de aula do aluno atendido, o professor do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) deverá organizar as devolutivas necessárias, 

compartilhando com Equipe Gestora e professora da sala de aula comum, orientações do trabalho a 

ser desenvolvido pela professora da classe.  

Campo Deficiência: preencha da mesma forma que a plataforma da Educação Especial, 

informando de acordo com as categorias da Secretaria Escolar Digital (SED). 

ex.: múltipla, cegueira, surdez, física, autista, síndrome e etc. 
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 Campo Observação: preencha o campo colocando informações adicionais pertinentes ao 

aluno, isto é, aluno em estudo de caso, aluno de escola abrangente, informação 

complementares do CID com a respectiva deficiência. 

Informações Complementares para o Preenchimento: 

 Campo Aluno(s) atendido(s), deve preencher apenas o nome completo do aluno, se o aluno 

pertencer a uma “EMEB de Abrangência”, favor preencher o nome da unidade escolar no 

campo 

Observações; 

Estudo de caso: essa informação só pode ser preenchida no campo Observações, lembrando 

que os alunos poderão permanecer em estudo de caso por no máximo 6 (seis) meses, podendo a 

família neste período ser orientada na busca do laudo e demais atendimentos que forem necessários. 

Sempre que preencher o campo Deficiência com a Classificação Internacional de Doenças 

(CID), deve-se complementar a informação com a respectiva deficiência no campo Observações. 

Qualquer alteração nesta Grade de Horário deve ser atualizada e encaminhada a Seção 

Inclusão Educacional (SE-115). 

 

 

Resumo de atendimento 

Preencha com o valor quantitativo geral apresentado para cada item. 

 

Avaliação processual  

 

 

É preciso instituir uma visão mais abrangente acerca da avaliação na perspectiva de que 

revele os processos de aprendizagem, como cada educando lida com o conhecimento e de que 

forma este conhecimento passa a ser parte constitutiva do pensamento do educando (LIMA, 2005) 
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A avaliação processual é apontada, atualmente, como uma prática ideal de regulação da 

aprendizagem, pois permite que os aprendizes, por meio de retroalimentações sistemáticas, 

adquiram consciência sobre seu percurso de aprendizagem: nível de compreensão de conteúdos 

específicos, habilidades desenvolvidas, dificuldades enfrentadas, desafios a serem superados e 

objetivos a serem alcançados. 

  

A avaliação processual permite:   

- fazer um acompanhamento do ritmo da aprendizagem; 

- ajustar a ajuda pedagógica às características individuais dos alunos e, 

- modificar estratégias do processo 

  

Ela ocorre, portanto, ao longo do processo de ensino e aprendizagem para conhecer o que os 

estudantes aprenderam e o que ainda não adquiriram como conhecimento. Enquanto o trabalho se 

desenvolve, a avaliação também é feita. A partir daí, elaboram-se estratégias e objetivos para que 

ele aprenda o necessário para a continuidade dos estudos. Essa avaliação é vista como uma grande 

aliada do aluno e do professor, pois deve-se avaliar para promover a aprendizagem do aluno. Cabe 

lembrar que a avaliação é um processo permanente e contínuo, que deve ocorrer na escola, 

compartilhado por todos os que nela atuam (professor da sala de aula comum, professor do AEE, 

equipe de gestão, orientador pedagógico e Equipe de Orientação Técnica) 

Instrumentos utilizados na pré-escola:  

 Registros reflexivos dos professores 

 Relatórios semestrais de aprendizagem 

 Portfólios   

Instrumentos utilizados no ensino fundamental e EJA: 

 Registros reflexivos dos professores 

 Relatórios trimestrais 

 Fichas de Rendimento 

 Portfólios 

 

Portfólios 

 

O portfólio é um instrumento de avaliação, que dá visibilidade ao conhecimento apreendido, 

proporciona reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem e  pode evidenciar os diferentes 

elementos do desenvolvimento dos alunos.  

 Os alunos deverão ter portfólios organizados por professores do AEE e da sala de aula 

comum, nos quais serão registradas as aprendizagens do aluno (considerando os registros escritos e 

fotografados) 
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Fichas de Rendimento do Ensino Fundamental e da EJA 

 

Caso o professor que realiza o atendimento educacional especializado tenha participado da 

construção dos objetivos de aprendizagem que compõem a Ficha de rendimento, indica-se que este 

profissional também assine a referida ficha. Essas organizações e planejamentos são realizados no 

interior das unidades escolares, a partir das discussões realizadas entre os diversos atores que 

acompanham o educando.  

 

Instrumentos de registro avaliativo utilizados no AEE  

 

 Esta mesma lógica de avaliação processual se aplica ao AEE. Desse modo, os alunos 

atendidos, seja no contraturno, no ensino colaborativo ou por meio do suporte à unidade escolar, 

deverão ter registros avaliativos, feitos pelo professor do AEE,  que sejam capazes de expressar o 

processo vivenciado pelo aluno.  

 No caso de alunos atendidos pela educação infantil (creche e pré-escola), o texto ou registros 

fotográficos e outros produzidos pelo professor do AEE deverão compor o relatório semestral de 

aprendizagem, em conjunto com o professor da classe comum.  

 Para os alunos atendidos no ensino fundamental e EJA, o professor do AEE deverá elaborar 

um relatório (trimestral para os alunos do ensino fundamental e semestral para a EJA), que deverá 

compor o prontuário dos alunos juntamente com as fichas de rendimento.  

 O professor do AEE deverá, assim como os demais professores, elaborar um portifólio com 

as atividades realizadas ao longo do ano para todos os alunos atendidos em contraturno. 

 

 

Documentação do atendimento educacional 
especializado 

 

Além da documentação obrigatória instituída em cada etapa e modalidade, os alunos 

que frequentam o AEE, necessitam ter em seus prontuários: 

 Estudo de Caso Concluído 

 Plano de AEE 

 Registro de Atendimento Específico (RAE) 

 Termo de Ciência da Família   

 Laudos médicos e clínicos, quando existirem 
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Cabe destacar que os prontuários de todos os alunos público-alvo da educação especial e os 

que frequentam o atendimento educacional especializado precisam estar em ordem e atualizados, 

com a  supracitada documentação e  arquivados na secretaria da unidade escolar, junto com os dos 

demais 

 

Termo de ciência da família 

 

A equipe gestora e o professor do AEE deverão estar sempre em contato com a família do 

aluno para que a mesma tenha ciência dos avanços e dos benefícios possíveis neste atendimento. 

Para isso, garantir uma periodicidade de encontros com pais/responsáveis, na própria reunião de 

pais da escola ou agendar reuniões om a mesma periodicidade das reuniões gerais com pais da 

escola. 

Para se efetivar o atendimento do AEE, o responsável pelo aluno deve confirmar a 

indicação, assinando o termo de ciência da família (ver anexos), onde serão apresentados dias e 

horários do atendimento.  

A equipe gestora deverá inserir, no termo de compromisso, que, em caso de falta do aluno 

no atendimento, a família, além de avisar a escola, deverá avisar o setor de transporte. 

 

Registro de Acompanhamento Específico (RAE) 

 

O RAE é um instrumento de registro que deve ser utilizado sempre que ocorrer a discussão 

sobre um aluno, seja ela entre os profissionais da equipe escolar, da orientação pedagógica, 

orientação técnica, família, ou outro profissional externo que realize atendimento ao aluno. Esse 

documento deverá ser arquivado junto ao prontuário do aluno.  

O documento Estudo de Caso: indicação para inserção no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) (vide anexos), que será apresentado adiante, passará a compor o Registro de 

Acompanhamento Específico (RAE) do aluno.  

 

 

 

Cadernetas de chamada 

  

Para crianças, jovens e adultos que frequentam o atendimento educacional especializado 

realizado no contraturno: o professor responsável pela sala de recursos precisa registrar a 

frequência dos alunos em caderneta de chamada destinada unicamente para esta finalidade. 

 

Em relação às estratégias de atendimento que ocorrem por meio de ensino colaborativo ou 

de observações em classe, indica-se o registro desta estratégia de atendimento no campo 

OBSERVAÇÕES da caderneta do professor da classe comum.  

As informações como afastamento/desligamento dos alunos também precisam ser anotadas 

no campo    OBSERVAÇÕES da caderneta de chamada e  informadas à equipe de gestão da 
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unidade escolar para a realização dos procedimentos necessários  junto à Seção de Transporte. A 

Seção de Inclusão Educacional também deve ser comunicada. 

Importante ressaltar que, sendo um documento oficial, não poderá ser rasurado. 

 

Relatório individual do aluno 

 

A elaboração do relatório individual do aluno deve seguir as orientações da escola. Este 

relatório é de responsabilidade dos professores da sala de aula comum e do professor do AEE 

responsável pelo acompanhamento do aluno. Este instrumento necessita historicizar as propostas de 

trabalho, as aprendizagens, as relações dos sujeitos envolvidos neste processo de ensino e 

aprendizagem, as intervenções/mediações dos profissionais e os encaminhamentos.    

Cabe reiterar a relevância da articulação e da transição da documentação pedagógica da pré-escola 

ao ensino fundamental. Conforme prescrito no Parecer CNE/CEB Nº 20/2009:  

A documentação pedagógica das crianças precisa acompanhá-la ao longo de sua trajetória da 

Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino Fundamental para garantir 

a continuidade dos processos educativos vividos pela criança (BRASIL, 2009) 

 

 

Cadastro na Secretaria Escolar Digital – SED   

 

Apenas devem ser cadastrados na Secretaria Escolar Digital alunos que efetivamente tenham laudo 

comprobatório de deficiência.  

 

Tutorial  

 

Para realizar a “Alteração da Ficha do Aluno”, na Secretaria Escolar Digital, acesse a plataforma 

SED por meio do link: https://sed.educacao.sp.gov.br com seu login e senha (Diretor ou Secretário). 
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FICHA DO ALUNO 

Para ter acesso aos dados do aluno e editar o cadastro, selecione as seguintes opções no 

menu principal: Cadastro de alunos -> Informações dos Alunos/Classes -> Ficha do Aluno 

 

 

 

 

 

Escolha o meio a ser utilizado para a pesquisa, e clique em pesquisar: 



 

 
  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após localizar o aluno, clique na opção “Editar”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição das informações na “Ficha do Aluno” é permitida, desde que o aluno esteja com 

a matrícula ativa na unidade escolar que está realizando a manutenção do cadastro. Além disso, os 

seguintes itens podem ser editados: 

 Dados Pessoais; 

 Documentos; 

 Deficiência; 

 Endereço Residencial;  

 Telefones. 
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Para incluir/alterar uma deficiência, deve-se clicar na guia “Deficiência” e selecionar as 

opções a seguir, conforme a situação do aluno: 

 Aluno Possui Necessidade Educacional Especial: tipo de necessidade e recursos necessários 

para a participação do aluno em avaliações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidador: tipo de cuidador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profissional da Saúde: tipo de profissional da saúde; 
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 Mobilidade reduzida: tipo da mobilidade reduzida; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao finalizar a edição dos dados, clicar na opção “Atualizar”, a fim de salvar os dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para excluir uma deficiência cadastrada, basta editar a ficha de aluno, corrigir a opção “Aluno 

Possui Necessidade Educacional Especial” e clicar na opção “Atualizar”, a fim de salvar os dados. 
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Procedimentos de inserção e desligamento no AEE 

 

Estudo de Caso 

 

 

O Estudo de Caso é o processo através do qual a equipe escolar, em colaboração com a 

professora do AEE, com a orientação pedagógica e técnica (OP e EOT), define se um aluno poderá 

frequentar e se beneficiar do AEE, além de propor os elementos básicos sobre os quais será 

realizado o Plano de AEE. 

A realização de Estudo de Caso é obrigatória para que um aluno possa frequentar o 

AEE. E, mais do que uma obrigação, a realização do Estudo de Caso é uma necessidade, uma vez 

que a avaliação das necessidades educacionais do aluno é uma etapa imprescindível para a 

realização de qualquer intervenção pedagógica com o mesmo. 

Além disso, o Estudo de Caso se traduz em um  registro documental, e todos sabemos da 

importância da realização, manutenção e atualização dos registros para o acompanhamento 

consistente aos alunos. 

Para começar um Estudo de Caso, o aluno não precisa ter uma deficiência comprovada por 

laudo clínico ou médico. É importante lembrar que o AEE não é obrigatório para os alunos com 

deficiência – o que vai determinar sua oferta ou não é a avaliação realizada no Estudo de Caso. 

  

 Registro de Acompanhamento Específico (RAE) e Estudo de caso 

 

Todo acompanhamento que se faça necessário além dos registros habituais para qualquer 

aluno (como ficha de rendimento, portifólio etc.) deve ser registrado em forma de RAE – Registro 

de Acompanhamento Específico. 

O RAE começa a ser preenchido sempre que a escola identifica alguma necessidade 

específica de um aluno. O primeiro RAE a ser preenchido é o levantamento inicial (ver anexo). 

Nesse documento, a escola levanta os dados de histórico escolar, potencialidades e necessidades dos 

alunos.  

Esse levantamento inicial é realizado para posterior discussão com a OP e EOT. As questões 

identificadas no RAE podem ser relacionadas a dificuldades de aprendizagem ou questões de 

comportamento, por exemplo – e, portanto, o fato de fazer um RAE do aluno significa que se está 

aprofundando e registrando procedimentos que se fazem necessários para atender às suas 

necessidades. Isso não quer dizer que o aluno esteja sendo encaminhado para o AEE. 

O Estudo de Caso é um relatório diferente. Feito pelo professor do AEE em parceria com a 

equipe escolar, tem a finalidade de avaliar se o aluno deve ingressar no AEE.  
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Pode-se supor que esse aluno tenha RAEs anteriores, realizados em outros momentos do seu 

acompanhamento. Esses RAEs irão contribuir, certamente, na realização do Estudo de Caso, mas 

não eliminam a necessidade de realizá-lo. O RAE não é pré-requisito para a realização do Estudo 

de Caso - ainda que seja desejável, pois indica que a equipe escolar já estava fazendo um 

acompanhamento anterior ao encaminhamento para o AEE. 

  

Etapas do Estudo de Caso 

 

O Estudo de Caso é um documento composto de quatro etapas: 

  

Etapa 1: apresentação inicial da situação 

 

Trata-se de um relatório escrito a ser feito pelo professor da sala comum que justifica o 

início do Estudo de Caso.  

O relatório deve apresentar informações suficientes para justificar a avaliação feita pelo 

professor da sala comum. Por exemplo, ao invés de dizer que o aluno tem dificuldades, deve dizer 

quais são essas dificuldades, explicitando-as. O professor não deve se limitar a enumerar o que o 

aluno não sabe fazer, e sim destacar o que o aluno já sabe e quais são as suas potencialidades. 

O professor da sala comum poderá utilizar o Roteiro – Apresentação de Estudo de Caso 

(ver anexo) ou ainda o RAE inicial (ver anexo). Ambos os documentos apresentam sugestões de 

itens orientadores para o seu relatório de encaminhamento.  

É importante também anexar atividades que possam demonstrar o que está sendo apontado 

pelo professor da sala comum. As atividades devem ser escolhidas com essa finalidade, não 

bastando a simples apresentação do portifólio ou de atividades não realizadas pelo aluno. O objetivo 

aqui é exemplificar a dificuldade do aluno de forma clara e objetiva. 

Caso sejam apresentadas informações relacionadas a laudos, as mesmas devem ser 

comprovadas. Se o relatório menciona que o aluno tem, por exemplo, uma deficiência intelectual, 

deve-se anexar esse laudo. Se a escola não possui o laudo, deve relatar que essa informação não está 

respaldada pela existência de um documento (por exemplo, quando a família dá essa informação, 

mas não traz o laudo). 

Sem esse relatório, o Estudo de Caso não pode ser continuado pelo Professor de AEE. 

O relatório deve ser assinado pelo professor da sala comum e pelo coordenador pedagógico. 

  

Etapa 2: parecer da equipe gestora, orientador pedagógico e equipe de orientação técnica 
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O coordenador pedagógico fará um relatório, após avaliar a demanda feita pelo professor de 

sala comum na Etapa 1 - Apresentação Inicial da Situação. 

Indica-se que o coordenador pedagógico realize observações, converse com o professor da 

sala de aula e até mesmo com a família, se necessário.  

A partir dessa investigação, o coordenador pedagógico emite seu parecer a respeito da 

realização do Estudo de Caso. 

Observe-se que a cada etapa do Estudo de Caso é possível que a situação se esclareça e que 

o Estudo de Caso possa ser encerrado caso as dúvidas que o motivaram sejam respondidas – por 

exemplo, após o esclarecimento de questões do professor da sala comum relacionada ao trabalho 

com o aluno pelo coordenador pedagógico. Para o atendimento no AEE, contudo, todas as 

etapas devem ser concluídas. 

O relatório deve ser assinado pelo coordenador pedagógico ou outro membro da equipe 

gestora que esteja acompanhando o professor da classe comum onde o aluno esteja matriculado, 

juntamente com a orientação pedagógica e técnica referências da escola.  

  

Etapa 3: aprofundamento da situação inicial 

 

O objetivo principal dessa etapa é identificar as potencialidades do aluno que possam 

contribuir para a resolução da situação e as barreiras enfrentadas por ele em relação ao seu 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Essa etapa do Estudo de Caso é realizada pelo professor do AEE. É quando o professor do 

AEE realizará observações de sala de aula, entrevista com o professor da sala comum, atividades 

avaliativas com o aluno, entrevista com a família e com outras fontes de informação. Todas as ações 

efetuadas pelo professor de AEE devem ser apontadas em seu relatório. 

A partir dessas ações, o professor do AEE irá avaliar as necessidades educacionais do aluno 

observadas por ele, bem como se o trabalho que ele realiza no AEE pode contribuir para atender 

essas necessidades.  

Sugere-se  para essa avaliação o Roteiro – Apresentação de Estudo de Caso (ver anexo) e 

Roteiro para o professor do AEE (ver anexo). 

A partir dessas observações, o professor do AEE dará seu parecer favorável ou não ao 

ingresso do aluno no AEE, encaminhando seu relatório para a próxima etapa. 

  

Etapa 4: conclusão do estudo de caso 
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A partir dos três relatórios realizados nas etapas anteriores, inicia-se a Etapa 4, na qual 

deverá ser feita uma discussão multidisciplinar com a participação do professor da sala comum, 

professor do AEE, coordenador pedagógico, diretor e/ou vice-diretor, orientador pedagógico e 

representante da EOT (psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou assistente 

social). 

A equipe define nessa discussão se o aluno será ou não indicado para frequentar o AEE, bem 

como se esse atendimento será realizado pelo professor da área de deficiência intelectual, visual ou 

auditiva.  Também deve ser definida a forma de atendimento de AEE oferecida – a frequência em 

período contrário ou ensino colaborativo – a sua frequência, a organização do agrupamento ou 

atendimento individual, como se dará a ação de suporte à unidade escolar (conversa com professor 

da classe comum), itinerância ou atendimento domiciliar, se for o caso. Caso persistam dúvidas 

nessa discussão, as equipes de orientação pedagógica (OP) e técnica (EOT) poderão realizar ações 

para aprofundar o Estudo de Caso. O mesmo poderá ser solicitado da equipe escolar e da 

professora do AEE, após o que a Etapa 4 poderá ser finalizada. 

Caso a conclusão do Estudo de Caso não aponte a continuidade do atendimento no AEE, 

deverá indicar quais as adaptações, recursos e modificações devem acontecer na escola comum para 

o atendimento às necessidades identificadas. 

Todos os presentes devem assinar o relatório de conclusão, que ficará arquivado, junto com 

as etapas anteriores, no prontuário do aluno, compondo o documento completo do Estudo de Caso. 

A partir dessa data, serão levantadas também as datas da avaliação processual do AEE a ser 

realizada com frequência trimestral, para os alunos do ensino fundamental e EJA acompanhando as 

datas dos conselhos de classe e semestral para os alunos da educação infantil. 

O professor do AEE e o coordenador pedagógico devem incluir o aluno na grade de 

atendimento do AEE, com ciência da direção escolar, que encaminhará esse documento para 

conhecimento da OP. A família ou responsável deve assinar o termo de consentimento para 

frequência ao AEE (ver anexo). 

É importante observar que uma etapa não pode ser iniciada sem a conclusão da 

anterior; portanto, o aluno só começará a frequentar o AEE após a conclusão de todas as 

etapas do estudo de caso. 

Apesar da responsabilidade da equipe escolar pela iniciativa de indicar um aluno ao AEE e 

levantamento das informações pedagógicas pertinentes, a equipe escolar deve ter claro que o 

enfoque dado ao AEE é multiprofissional. Ou seja, a decisão final sobre a frequência ao AEE 

deve ser tomada a partir de uma discussão envolvendo a OP e a EOT, bem como outros 

setores envolvidos com o acompanhamento ao aluno (como por exemplo os serviços de saúde, 

assistência social, entre outras possibilidades).  

Nesse sentido, é importante ressaltar o que diz a Resolução CNE/CEB Nº 2/2001, que 

institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, em seu artigo sexto: 
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Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de 

decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, 

avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: 

I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e 

supervisores educacionais; 

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

III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, 

Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. 

Dessa forma, entende-se que a participação do OP e da EOT é fundamental para contribuir 

com essa discussão, não só com o conhecimento das suas respectivas áreas bem como pelo 

cumprimento da política de inclusão escolar que orienta as ações da Secretaria de Educação.  

A família deverá ser acionada para assinatura do termo de ciência, se houver indicação de 

atendimento pelo professor de AEE e a equipe escolar fará a indicação ao serviço de transporte caso 

este seja necessário. 

É importante destacar que a assinatura do termo de ciência pela família deverá ser realizada 

em qualquer uma das formas de atendimento pelo AEE (contraturno e ensino colaborativo).  

  

  

Duração do Estudo de Caso 

 

O Estudo de Caso durará o tempo necessário para o cumprimento das quatro etapas 

obrigatórias.  

As Etapas 1 e 2 levarão o tempo necessário para que o professor da sala comum e o 

coordenador pedagógico façam seus respectivos relatórios. 

A Etapa 3 compreende o período em que o professor do AEE faz observações de sala de 

aula (uma ou duas), entrevista o professor da sala comum, faz atividades avaliativas com o aluno 

(dois ou três encontros), entrevista a família e pesquisa outras fontes de informação, caso 

necessárias. 

A Etapa 4 consiste em um único encontro de discussão multidisciplinar em que o relatório 

conclusivo é realizado pela equipe escolar e OP e EOT. 

É importante ressaltar que o Estudo de Caso antecede o atendimento no AEE, que só 

começará após a conclusão do mesmo, na Etapa 4. 

Uma vez realizado o Estudo de Caso e apontada a necessidade de atendimento pelo 

AEE, caberá ao professor do atendimento educacional especializado, em conjunto com a 
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equipe escolar, a avaliação periódica dos alunos, tanto para o planejamento das propostas 

desenvolvidas, quanto para a indicação da continuidade ou encerramento do atendimento 

pelo AEE.  

Na discussão de final de ano, quando são feitas as indicações para o ano seguinte, este é 

um item que deve constar da avaliação: a indicação de continuidade ou não do atendimento 

pelo AEE, tanto para os alunos que permanecem na mesma unidade escolar, quanto para 

aqueles que estão saindo da pré-escola e iniciando o ensino fundamental.  

  

Laudo médico ou clínico 

 

Laudo médico é o documento assinado por médico de qualquer especialidade (neurologista, 

pediatra, psiquiatra etc.) atestando a deficiência e/ou condição específica do aluno. 

Laudo clínico é o documento assinado por profissionais de saúde responsáveis pelo 

atendimento clínico ao(à) aluno ou que tenham realizado avaliação do mesmo de qualquer 

especialidade – psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional etc. – ou por equipe 

multidisciplinar, independente da presença de médicos em sua composição, atestando a deficiência 

e/ou condição específica do aluno. 

Os laudos e pareceres médico ou clínicos não devem ser considerados como determinantes 

para o processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno na escola e no AEE.  

Ou seja: o fato de um aluno ter uma deficiência comprovada por um laudo médico ou clínico 

não significa que ele deva ser obrigatoriamente incluído no AEE, nem é condição suficiente para 

eliminar a avaliação pedagógica do aluno. Ou seja, é obrigatória a realização do estudo de caso 

ainda que o aluno possua um laudo. 

A apresentação de laudo médico ou clínico não é pré-requisito para a frequência ao 

AEE.  

Segundo a Nota Técnica Nº 04/2014, do MEC/SECADI/DPEE, que orienta quanto a 

documentos comprobatórios de alunos  público-alvo do AEE (com deficiência, transtorno do 

espectro do autismo e altas habilidades/superdotação) e sua inclusão no Censo Escolar, a elaboração 

de estudo de caso “não está condicionada à existência de laudo médico do aluno, pois, é de cunho 

estritamente, educacional, a fim de que as estratégias pedagógicas e de acessibilidade possam ser 

adotadas pela escola, favorecendo as condições de participação e de aprendizagem”. 

Portanto, para a indicação de um aluno ao AEE, o documento comprobatório exigido 

pela Secretaria de Educação é o Estudo de Caso, assinado por todos os responsáveis. 

O laudo médico poderá ser utilizado como uma informação a mais, e não decisiva, pois, 

como continua a nota, “o importante é que o direito das pessoas com deficiência à educação não 

poderá ser cerceado pela exigência de laudo médico”, o que caracterizaria, segundo a mesma nota, 
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“imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e 

cerceamento de direito”. 

  

Por que o laudo clínico ou médico não é mais requisito obrigatório para o AEE 

Observa-se uma distorção no requerimento de laudo para ingresso no AEE, que é 

condicionar essa oferta à existência do laudo. A escola, para garantir o acesso do aluno ao AEE, 

acaba produzindo o efeito contrário ao que, inicialmente, buscava tirar do foco, que é a deficiência 

ou condição específica do aluno. 

A observação das práticas escolares em relação ao AEE tem mostrado que são atendidos 

muitos alunos sem laudo, adotando-se a prática de prolongar o estudo de caso. Apesar de o 

documento anterior de orientação sobre o AEE deixar clara a possibilidade do atendimento de 

alunos sem laudo, bastando para isso fazer um relatório justificando essa necessidade, verificou-se 

que essa prática foi pouco adotada nas escolas, sendo o mais comum o recurso ao estudo de caso 

prolongado indefinidamente. 

Pode-se questionar que, sem o laudo, o AEE corre o risco de atender um público que não é o 

seu, como os alunos com dificuldades de aprendizagem, comportamento ou outras questões que, 

ainda que se constituam em desafios para a escola, não devem ser objeto do AEE, e sim de ações 

elaboradas pelo professor da sala comum e equipe da escola. 

Observe-se que, ao contrário do que se possa pensar, essa medida aumenta a 

responsabilidade da equipe escolar na tomada de decisão acerca da frequência ao AEE.  

Nesse escopo, cabe dizer que o AEE é uma estratégia de inclusão de alunos com deficiência 

na escola, e não de exclusão dos alunos com supostas dificuldades de aprendizagem, através do 

encaminhamento pouco refletido ao AEE. Dessa forma, o Estudo de Caso se reveste de maior 

importância, sendo exigido como condição para o ingresso dos alunos ao AEE.  

O AEE é estratégia de remoção de barreiras escolares para alunos com deficiência. Atender 

transtornos não previstos nesse público alvo abre o perigoso precedente de atribuir ao aluno 

dificuldades a serem atendidas em outras instâncias que não a sala de aula comum. Questões de 

atenção, estratégias de acesso a comandas, adaptação de avaliações, entre outras, são do âmbito da 

sala de aula comum, onde devem ser atendidas.  

Em relação ao tipo de laudo que pode ser apresentado para o estudo de caso do AEE, 

cabe destacar que o AEE é voltado para atender o público da educação especial – segundo a 

legislação, os alunos com deficiência (intelectual, visual, física ou auditiva), transtorno do espectro 

do autismo ou altas habilidades/superdotação. Portanto, se o aluno possui um laudo clínico ou 

médico atestando alguma dessas condições, isso deve ser considerado relevante no estudo, ainda 

que não determinante para a decisão final do Estudo de Caso. 

Laudos de outros transtornos do neurodesenvolvimento – como TDA-H (Transtorno do 

Déficit de Atenção – com ou sem Hiperatividade) ou dislexia, assim como condições de saúde 
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como epilepsia, cardiopatias ou outros são considerados informações para conhecer o contexto 

clínico de saúde do aluno. Em nenhum momento, entretanto, justificam por si a indicação para 

Estudo de Caso. 

É fundamental enfatizar que a não exigência do laudo busca deixar claro que a decisão 

sobre o AEE não tem caráter médico ou clínico, e sim pedagógico. 

Todo aluno deve ter seu direito à saúde respeitado. Assim, caso o aluno não faça nenhum 

acompanhamento médico e/ou clínico e a escola perceba que o aluno pode ser beneficiado por uma 

avaliação, cabe orientar a família nesse sentido.  

Em nenhuma hipótese, no entanto, o atendimento em saúde deve ser tomado como 

requisito para o trabalho escolar, mas sim como uma informação auxiliar, que o aluno acessa 

de forma concomitante e jamais substitutiva à escola comum. 

Não é demais ressaltar que o simples fato de possuir um laudo não significa que o aluno 

deva ser automaticamente inscrito no AEE. A frequência ao AEE não é obrigatória para os alunos 

que se enquadram no seu público-alvo, e sempre resultará de uma discussão da equipe escolar e 

demais participantes do estudo de caso. 

 

 

Elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado 

 

O professor do AEE elaborará Plano de Atendimento Educacional Especializado para cada 

aluno atendido por ele, seguindo o modelo (ver anexo). 

No plano, o professor indicará recursos, equipamentos e apoios mais adequados para 

eliminar as barreiras que impeçam o aluno de ter acesso ao que lhe é ensinado na sua turma da 

escola comum, garantindo-lhe a participação no processo escolar e na vida social em geral, segundo 

suas capacidades. 

Deverão constar ainda, no planejamento, as intervenções a serem realizadas com o aluno: 

 na sala de recursos; 

 na interlocução com o professor do ensino comum; 

 na interlocução com a família. 

 

 

Avaliação do plano de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

 

O plano de Atendimento Educacional Especializado (AEE) deverá ser avaliado durante toda 

a sua execução, podendo ser elaborado trimestralmente, semestralmente ou anualmente, 

considerando os objetivos que se pretende alcançar.  
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O registro avaliativo do plano deverá ser feito por meio de relatórios, conforme orientado no 

item: “Instrumentos de registro avaliativo utilizados no AEE”. 

No registro, deverão constar as mudanças observadas em relação ao aluno no contexto 

escolar: o que contribuiu para as mudanças constatadas e repercussões das ações do plano de AEE 

no desempenho escolar do aluno. 

O planejamento de Atendimento Educacional Especializado terá revisão trimestral, 

apoiada nas discussões desenvolvidas no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), nos 

Conselhos de Classe e nas Reuniões Pedagógicas. 

 

 

Procedimentos de desligamento do aluno do AEE  

 

 Por encerramento: quando, após avaliação do professor de AEE, chega-se à conclusão que o 

aluno alcançou os objetivos propostos para o trabalho. 

 

 Por faltas: se o aluno atingir 50% de faltas injustificadas no bimestre será desligado do serviço.   

OBS.: Toda tentativa de resgatar, junto à família, a importância do atendimento no contraturno, 

é necessária. Portanto, assim que o professor registrar um número significativo de faltas deve 

contatar imediatamente a equipe gestora para tomar as providências necessárias. 

 

 Por decisão da família: sempre que houver a confirmação da família de que o aluno não virá 

mais aos atendimentos, solicitar que o responsável assine o termo de desligamento e, a partir 

desta assinatura, a equipe gestora deve avisar o setor de transporte. 

 

OBS.: Cabe salientar que todas as ações que envolvem os alunos público alvo da educação especial 

demandam uma série de profissionais, recursos e apoios.  Portanto o mau gerenciamento ou a falta 

de informações adequadas e em tempo hábil pode causar prejuízo no atendimento de outros alunos 

e outras escolas. Assim, manter os dados e ações atualizadas é da responsabilidade das equipes 

escolares e da Secretaria de Educação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

ROTEIRO PARA RELATÓRIO SOBRE ALUNO(A) 

Sugestão de itens a serem contemplados em relatório para início de estudo de caso 

a ser feito pela professora da sala comum. 

Utilize como modelo para um texto – os itens não devem ser respondidos como 
questionário. 

 

Linguagem 

• O aluno entende o que falam com ele? Obedece a comandas? Como isso é 
percebido? 

• O aluno é capaz de expressar suas necessidades, desejos e interesses? De que 

maneira? 

 

Interação 

• Como é sua interação com os colegas de turma? 

• O aluno costuma pedir ajuda aos professores? Para quê? 

• Como é sua interação com os adultos que transitam pela escola (professor da 
sala, outros professores, inspetores, etc.)? 

 

Atividades 

• O aluno participa de todas as atividades? 

• Se não participa, por quê? 

• Das atividades propostas para a turma, quais ele realiza com facilidade e quais 

ele não realiza ou realiza com dificuldade? Por quê? 

• Quais as atividades que ele mais gosta de fazer? 

• Realiza as atividades de forma independente? 

• Há necessidades de adaptações? De que tipo? 

 

Rotina 

• Segue a rotina? Reconhece contextos diferentes? 

• Tolera o tempo da atividade? 

• Adapta-se a diferentes situações/imprevistos da rotina? 

 

Cuidados pessoais, higiene, alimentação 
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• Tem independência em seus cuidados pessoais ou necessita de auxílio? 

• Usa fralda? 

• Verbaliza ou sinaliza necessidade de usar o banheiro? 

• Tem recursos para o autocuidado? 

• Possui dieta adaptada? Faz uso de sonda? 

 

Família (foco na escolarização) 

• A família identifica habilidades, necessidades e/ou dificuldades na vida pessoal e 
escolar do aluno? Quais?  

• Quais as expectativas da família com relação ao desenvolvimento e 
escolarização de seu filho? 

 

Outros 

• Quais são as barreiras impostas pelo ambiente escolar? 

• Que tipo de atendimento educacional e/ou clínico o aluno já recebe? Quais 
são os profissionais envolvidos? 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

ROTEIRO PARA APROFUNDAMENTO DE ESTUDO DE CASO – AEE 

Sugestão de itens a serem contemplados em relatório avaliativo para estudo de 

caso a ser feito pela professora do AEE. 

Utilize como modelo para um texto – os itens não devem ser respondidos como 
questionário. 

Observação em sala de aula/conversa com família 

• Quais as potencialidades, dificuldade e necessidades do aluno em relação à 

aprendizagem e interação? 

• Como é o envolvimento afetivo, social com o aluno? 

• Em quais atividades demonstra maior interesse?  

• Em quais tarefas apresenta mais dificuldade?     

 

Registro da situação 

• Como é o aluno do ponto de vista social, afetivo, cognitivo, motor, familiar e 
outros?  

• Como o aluno se comunica (verbaliza, usa gestos indicativos ou 
representativos, usa língua de sinais, usa recursos de comunicação alternativa, 

outros) 

• Com quem ele se comunica? 

• Como estabelece a relação interpessoal com professor, colegas, família, 
funcionários e outros? 

• Quais as preocupações apontadas pelo professor de sala de aula? Identificar 

quais recursos, estratégias que o professor do regular já utilizou para atingir os 
objetivos propostos para a sala de aula. 

• A escola dispõe de recursos de acessibilidade para o aluno, tais como: 
mobiliário, materiais pedagógicos, informática acessível, outros? Esses recursos são 
suficientes para o aluno? 

• Quais os recursos humanos e materiais que a escola dispõe para o aluno? 

• Quais os recursos humanos e materiais de que a escola não dispõe e que são 

necessários para esse aluno?  

• Esse aluno já foi avaliado por algum profissional especializado (psicóloga, 
fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, neurologista, oftalmologista, 

professor especialista de outra unidade escolar, outros) 

• Como é o aluno, do ponto de vista pedagógico, na rotina, na autonomia e nas 

atividades dirigidas? 

• Quais foram as intervenções pedagógicas do professor da turma em relação 
ao(à) aluno? 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

ESTUDO DE CASO 
AVALIAÇÃO PARA INSERÇÃO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

ETAPA 1 - APRESENTAÇÃO INICIAL DA SITUAÇÃO 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

 

Relatório escrito, a ser feito pelo professor da sala comum  justifica o início do Estudo 

de Caso  com informações suficientes que fundamentam sua avaliação, por exemplo, 

ao invés de dizer que o aluno tem dificuldades, deve também  explicitá-las. O 

professor não deve limitar-se a enumerar o que o aluno não sabe fazer, e sim 

destacar o que o aluno já sabe e quais são as suas potencialidades  

O professor da sala comum poderá utilizar o Roteiro – Apresentação de Estudo de 
Caso ou ainda o RAE inicial. Ambos os documentos apresentam sugestões de itens 

orientadores para o seu relatório de encaminhamento.  

É importante também anexar atividades que possam demonstrar o ponto que está 
sendo apontado pelo professor da sala comum. As atividades devem ser escolhidas 

com essa finalidade, não bastando a simples apresentação do portifólio ou de 
atividades não realizadas pelo aluno. O objetivo aqui é exemplificar a dificuldade do 

aluno de forma clara e objetiva. 

Caso sejam apresentadas informações relacionadas a laudos, as mesmas devem ser 
comprovadas. Se o relatório menciona que o aluno tem, por exemplo, uma deficiência 

intelectual, deve-se anexar esse laudo. Se a escola não possui o laudo, deve relatar 
que essa informação não está respaldada pela existência de um documento (por 

exemplo, quando a família dá essa informação, mas não traz o laudo). 

Sem esse relatório, o Estudo de Caso não pode ser continuado pelo Professor de AEE. 

O relatório deve ser assinado pelo professor da sala comum e pelo coordenador 

pedagógico. 

 

Professor(a) sala comum  Coordenador(a) pedagógico(a) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 

ESTUDO DE CASO 
AVALIAÇÃO PARA INSERÇÃO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

ETAPA 2 - PARECER DA EQUIPE GESTORA, OP E EOT 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

 

Relatório escrito, a ser feito pelo coordenador pedagógico após avaliar a demanda 
feita pelo professor de sala comum na Etapa 1 - Apresentação Inicial da Situação. 

Indica-se que o coordenador pedagógico realize observações e converse com o 
professor da sala de aula e até mesmo com a família, se entender ser necessário.  

A partir dessa investigação, o coordenador pedagógico emite seu parecer a respeito 
da realização do Estudo de Caso. 

Observe-se que a cada etapa do Estudo de Caso é possível que a situação se 

esclareça e que o Estudo de Caso possa ser encerrado caso as dúvidas que o 
motivaram sejam respondidas, por exemplo, após o esclarecimento de questões do 

professor da sala comum relacionada ao trabalho com o aluno pelo coordenador 
pedagógico. Para o atendimento no AEE, contudo, todas as etapas devem ser 
concluídas. 

O relatório deve ser assinado pelo coordenador pedagógico ou outro membro da 
equipe gestora que esteja acompanhando o professor da classe comum onde o aluno 

esteja matriculado, juntamente com a orientação pedagógica e técnica, referências da 
escola.  

 

Coordenador(a) pedagógico(a)  Representante - equipe gestora 

 

Orientadora pedagógica  Equipe de Orientação Técnica 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

ESTUDO DE CASO 
AVALIAÇÃO PARA INSERÇÃO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

ETAPA 3 - APROFUNDAMENTO DA SITUAÇÃO INICIAL 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

 

O objetivo principal dessa etapa é identificar as potencialidades do aluno (que possam 
contribuir para a resolução da situação) e as barreiras enfrentadas por ele em relação 

à sua aprendizagem e seu desenvolvimento. 

Essa etapa do Estudo de Caso é elaborada pelo professor do AEE que   realizará 

observações em sala de aula, entrevista com o professor da sala comum, atividades 

avaliativas com o aluno, entrevista com a família e com outras fontes de informação. 

Todas as ações efetuadas pelo professor de AEE devem ser apontadas em seu 

relatório. 

A partir dessas ações, o professor do AEE irá avaliar as necessidades educacionais do 
aluno observadas por ele, bem como se o trabalho que ele realiza no AEE pode 

contribuir para atender tais necessidades.  

Sugere-se como roteiro para essa avaliação o Roteiro, a Apresentação de Estudo de 

Caso (ver anexo) e o Roteiro para o professor do AEE (ver anexo). 

A partir dessas observações, o professor do AEE dará seu parecer favorável ou 
desfavorável ao ingresso do aluno no AEE, encaminhando seu relatório para a próxima 

etapa. 

 

  Professor(a) AEE 

 

  São Bernardo do Campo,       de                         de         . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

ESTUDO DE CASO 
AVALIAÇÃO PARA INSERÇÃO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

ETAPA 4 - CONCLUSÃO DO ESTUDO DE CASO 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

 

A partir dos três relatórios realizados nas etapas anteriores, inicia-se a Etapa 4, 

durante a qual deverá ser feita uma discussão multidisciplinar com a participação do 
professor da sala comum, do professor do AEE, do coordenador pedagógico, do diretor 
e/ou vice-diretor, do orientador pedagógico e do representante da EOT (psicólogo, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou assistente social). 

A equipe define, nessa discussão, se o aluno será ou não indicado para frequentar o 

AEE, bem como se esse atendimento será realizado pelo professor da área de 
deficiência intelectual, visual ou auditiva.  Também deve ser definida a forma de 
atendimento de AEE oferecida – se frequência em período contrário ou ensino 

colaborativo – a sua frequência, a organização do agrupamento ou atendimento 
individual, como se dará a ação de suporte à unidade escolar (conversa com professor 

da classe comum), itinerância ou atendimento domiciliar, se for o caso. Caso 
persistam dúvidas nessa discussão, as equipes de orientação pedagógica (OP) e 
técnica (EOT) poderão realizar ações para aprofundar o Estudo de Caso. O mesmo 

poderá ser solicitado da equipe escolar e da professora do AEE, após o que a Etapa 4 
poderá ser finalizada. 

Caso a conclusão do Estudo de Caso não aponte a continuidade do atendimento no 
AEE, a equipe multidisciplinar indicará quais as adaptações, recursos e modificações 

devem acontecer na escola comum para o atendimento às necessidades identificadas. 

Todos os presentes devem assinar o relatório de conclusão, que ficará arquivado, 
junto com as etapas anteriores, no prontuário do aluno, compondo o documento 

completo do Estudo de Caso. 

A partir dessa conclusão, serão levantadas as datas da avaliação processual do AEE a 

ser realizada com frequência trimestral, para os alunos do ensino fundamental e EJA 
acompanhando as datas dos conselhos de classe e semestral para os alunos da 
educação infantil. 

O professor do AEE e o coordenador pedagógico devem incluir o aluno na grade de 
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atendimento do AEE, com ciência da direção escolar, encaminhando esse documento 
para conhecimento da OP. A família ou responsável deve assinar o termo de 

consentimento para frequência ao AEE (ver anexo). 

É importante observar que uma etapa não pode ser iniciada sem a conclusão da 

anterior – portanto, o aluno só começará a frequentar o AEE após a conclusão de 
todas as etapas do estudo de caso.  

Composição do atendimento 

(    ) contraturno individual -  Sala de Recursos 

(    ) contraturno coletivo - Sala de Recursos  

(    ) ensino colaborativo 

(    ) suporte à unidade escolar 

(    ) itinerância (apenas DV e DA ) 

(    ) Outro (especifique): ___________________________ 

Previsão de carga horária na grade do AEE 

Especificar número de atendimentos semanais para aluno(a) e para professores(as), 
caso haja, com o total de horas de docência previsto: 

Especificar aqui. 

Data prevista para a próxima avaliação:          /        /    

 

Coordenador(a) pedagógico(a)  Representante - equipe gestora 

 

Professor(a) AEE  Professor(a) sala comum 

 

Orientadora pedagógica  Equipe de Orientação Técnica 

 

  São Bernardo do Campo,       de                         de         . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  
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GRADE DE ATENDIMENTO AEE 

Professor(a): Priscila Gomes Matrícula: 00000 

(   ) 24 horas   ( X ) 30 horas   (   ) 40 horas    Horas de docência: 20 horas 

HTPC Dia da semana: segunda Horário: 19h às 22h 

Escola sede: EMEB José Paulo Paes 

Escola(s) de abrangência: EMEB Carlos Drummond de Andrade, EMEB Donizete 
Galvão 

 

Resumo do atendimento – número de alunos(as) atendidos:    TOTAL 

(______) 

Contraturno: (_____)      Ensino colaborativo: (_____)      Suporte à unidade 
escolar: (_____)      Em avaliação: (_____) 

 

Dia Local 
Horário 

AEE 
Atendimento OBS 

SEG 

EMEB 

José 
Paulo 
Paes 

8h-12h 

8h – 9h30: Andressa 

Carvalho e Juliana Silva 
(contraturno) 

9h30 – 11h: Mariana Souza, 
Tiago Gomes, Kauã 
Bernardo (contraturno) 

11h – 12h: Letícia Moura 
(suporte à UE) 

 

TER     

QUA     

QUI     

SEX     
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Observações:  

 

 

  Professor(a) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

AVALIAÇÃO PERIÓDICA 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

Período avaliado (datas):  

 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

PROFESSOR(A) DO AEE 

 

Número de atendimentos previstos com o(a) aluno(a):  

Frequência do(a) aluno(a):  

Número de atendimentos à escola e/ou ensino colaborativo previstos na 
grade horária: 

 

Frequência de atendimentos ocorridos:  

 

Formas de avaliação previstas para o período 

• Relatórios de avaliação periódica (semestrais para a pré-escola, trimestrais para o 
ensino fundamental) 

• Portifólio de atividades realizadas no AEE durante o período avaliado 
• Filmagens do(a) aluno(a) no AEE 

• Outros registros 

Devem ser listadas as formas de registro previstas, que podem ser: produções do(a) 
aluno(a), gravações em vídeo realizadas pelo professor de AEE, fotos, relatórios, etc. 

 

Avaliação dos resultados 
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Relatar os resultados obtidos diante dos objetivos do plano de AEE. Retomar os 
objetivos previstos com o(a) aluno(a) e para o(a) aluno(a). 

Comentar as possíveis dificuldades encontradas, como por exemplo a baixa frequência 
do(a) aluno(a) ou baixa frequência de encontros com professor da sala comum. 

 

Replanejamento  

Ao final do período de realização do plano, o professor de AEE, em parceria com a a 

professora da sala comum, coordenação pedagógica, OP e EOT deverá avaliar os 
resultados obtidos no período e propor reformulações para o período seguinte. 

Nessa ocasião, a equipe também avaliará se o aluno(a) está se beneficiando do AEE, 
indicando sua continuidade ou desligamento, conforme o caso. 

 

Próximo período (datas): 

Data prevista para a próxima avaliação:          /        /    

 

 

Coordenador(a) pedagógico(a)  Representante - equipe gestora 

 

Professor(a) AEE  Professor(a) sala comum 

 

Orientadora pedagógica  Equipe de Orientação Técnica 

 

  São Bernardo do Campo,       de                         de         . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

PROFESSOR(A) DO AEE 

 

OBJETIVOS 

Com o(a) aluno(a):  

Devem ser expressos de forma a indicar o que o(a) aluno(a) deverá alcançar ao final 
do período de realização do plano.  

Exemplos: 

• Aprender a utilizar a prancha temática em situações diversas em sala de aula. 

• Compreender o uso dos recursos disponíveis no computador para elaboração de 

registros.  

Procure colocar no máximo três objetivos – lembre-se de que os objetivos serão 

avaliados continuamente e poderão ser reformulados. 

Para o(a) aluno(a):  

Incluem-se aqui todas as ações desenvolvidas pelo professor do AEE não diretamente 
com o(a) aluno(a), mas que visam ao atendimento às suas necessidades. 

Exemplos: 

• Conversas mensais com o professor da classe comum sobre os recursos e 
serviços oferecidos ao(à) aluno(a) e seu desenvolvimento tanto na classe comum 

quanto no AEE. 

• Conversas periódicas com a família. 

Procure colocar no máximo três objetivos – lembre-se de que os objetivos serão 

avaliados continuamente e poderão ser reformulados. 
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PERIODICIDADE 

Início do atendimento (data):  

Total de horas de docência (semanal): 

Frequência do atendimento ao(à) aluno(a) (número de vezes na semana): 

Tempo de atendimento (em horas e minutos): 

Suporte à unidade escolar (caso haja), com frequência e duração: 

Listar as atividades previstas – por exemplo, encontros quinzenais para planejamento 
com o professor da sala de aula comum intercalados com ensino colaborativo na sala 

de aula. 

Composição do atendimento 

(    ) contraturno individual -  Sala de Recursos 

(    ) contraturno coletivo - Sala de Recursos  

(    ) ensino colaborativo 

(    ) suporte à unidade escolar 

(    ) itinerância (apenas DV e DA ) 

(    ) Outro (especifique): ___________________________ 

 

ATIVIDADES 

As atividades propostas devem ser aquelas que levarão o(a) aluno(a) a atingir os 
objetivos propostos no plano. 

No caso do exemplo relativo à aprendizagem do uso da prancha temática, poderíamos 
relacionar: 

1. Confecção conjunta da prancha a partir da escolha feita das figuras que a irão 

compor.  

2. Uso da prancha em situações na sala de AEE, tornando possível ao(à) aluno(a) 

a compreensão sobre o recurso de comunicação. 

3. Estabelecimento de formas de sinalização, pelo(a) aluno(a), da figura que 
deseja indicar na prancha: apontar, sorrir, gesticular.  

 

MATERIAIS 



 

 
  57 

Materiais a serem produzidos e/ou adquiridos, adequação de materiais e parcerias 
para produção de materiais: 

Utilizando o mesmo exemplo da prancha temática, podemos listar aqui a própria 
prancha, construída a partir das imagens selecionadas.  

Listar os materiais que deverão ser adquiridos pela escola e/ou secretaria de educação 
para o atendimento às necessidades dos(as) alunos(as).  

As parcerias podem se referir a profissionais que auxiliarão na elaboração de 

materiais, bem como à orientação/assessoria para discussão do caso. 

 

Formas de avaliação previstas 

• Relatórios de avaliação periódica (semestrais para a pré-escola, trimestrais para o 

ensino fundamental) 
• Portifólio de atividades realizadas no AEE durante o período avaliado 
• Filmagens do(a) aluno(a) no AEE 

• Outros registros 

Devem ser listadas as formas de registro previstas, que podem ser: produções do(a) 

aluno(a), gravações em vídeo realizadas pelo professor de AEE, fotos, relatórios, etc. 

A avaliação do primeiro período do AEE deverá ser realizada no anexo Avaliação 
periódica do AEE. 

 

 

Professor(a) do AEE  Coordenador(a) pedagógico(a) 

 

  São Bernardo do Campo,       de                         de         . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  

SEÇÃO DE INCLUSAO EDUCACIONAL 

 
 

REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO – RAE 

O RAE tem como objetivo apresentar as informações sobre o aluno que a escola 

necessita realizar acompanhamento específico com a participação ou não da equipe-

referência, bem como possibilitar e/ou efetivar o acesso às informações sobre o 

aluno a todos os educadores durante a sua vida escolar. 

A organização dos registros é de responsabilidade da escola, que registrará toda 

discussão relativa ao aluno, independentemente da participação da equipe-

referência nesse processo. 

Os registros dos encontros com a equipe-referência, com os pais/responsáveis, com 

o Conselho Tutelar, entre outras possibilidades, serão acrescentados na medida em 

que as discussões ocorrerem. 

EMEB 

ALUNO(A) 

DATA NASC.     /     / ANO PERÍODO 

PROFESSOR(A) 

DATA DE INÍCIO DO ACOMPANHAMENTO               /             / 

 

Percurso escolar  
 

ANO IDADE ANO PERÍODO ESCOLA PROFESSOR(A) 
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Informações sobre atendimento clínicos e/ou de saúde 
 

Informações para breve referência sobre diagnósticos, exames, acompanhamentos 
clínicos, etc. 

Caso faça algum tipo de acompanhamento, informar local, especialidade, dias e 

horários de atendimento. 

Citar exames importantes já realizados pelo aluno (audiometria, avaliação 

oftalmológica, etc) 

Cópias dos laudos dos exames, se houver, devem ficar no prontuário do aluno 

 
 

Apoios e recursos especializados recebidos pelo(a) aluno(a) 
 

Marcar os apoios que o aluno efetivamente tem e não dos que ele necessita, pois 

isso será discutido posteriormente 

 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO(A) ALUNO(A) 

Potencialidades e interesses do(a) aluno(a): 

O que faz sozinho, e/ou com ajuda dos professores e colegas, suas relações sociais 

na escola, áreas de interesse, etc. 

Dificuldades apresentadas pelo(a) aluno(a) e em que contextos ocorrem: 

Relatar as principais dificuldades observadas no aluno e em que contextos acontece: 
por exemplo, o aluno pode ter uma dificuldade de concentração na sala de aula e no 
trabalho individual, mas não ter a mesma dificuldade em outros momentos. Dessa 

forma, a escola informa a dificuldade em função do contexto em que ocorre.  

C. Dificuldades do contexto escolar em relação às necessidades para o atendimento 

ao(à) aluno(a): 

Relatar aqui as dificuldades da escola: as questões estruturais, a dificuldade de 

flexibilizar as rotinas, as dificuldades do professor e da escola no trabalho com o 
aluno, as dificuldades da escola como um todo no trabalho com a diversidade, as 
necessidades formativas não atendidas. 

Motivo pelo qual a equipe escolar avalia a necessidade de acompanhamento: 

Explicitar as necessidades que justificam o acompanhamento da escola e do aluno. 

Propostas pedagógicas diferenciadas realizadas com o(a) aluno(a): 

Indicar as propostas pedagógicas diferenciadas já efetuadas, discutidas no âmbito 

da escola ou da equipe-referência. Descrever o material utilizado, caso haja. 
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Encaminhamentos e procedimentos efetuados até o momento: 

Apontar os encaminhamentos e procedimentos que já foram discutidos na escola, 

por exemplo: encaminhamentos para saúde, Conselho Tutelar, Assistência Social, 
entre outras possibilidades. 

Expectativas e preocupações da família do(a) aluno(a): 

Adaptações e cuidados que a família e/ou o aluno julgam necessários na escola. 

Expectativas da família e/ou do aluno sobre o percurso escolar. 

Observações gerais: 

Outras informações não contempladas em itens anteriores. 

 

Equipe responsável pelas informações 

 

Coordenador(a) pedagógico(a)  Representante - equipe gestora 

 

Professor(a)   

 

  São Bernardo do Campo,       de                         de         .8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


