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RESUMO 
 

Introdução e Justificativa: as diretrizes nacionais sobre a educação inclusiva 

estão bem estabelecidas nos documentos oficiais que tratam do assunto. Todavia, é 

necessário que os municípios elaborem estratégias para atender esta demanda. 

Objetivo: avaliar a proposta do atendimento educacional especializado (AEE), no 

município de Mauá. Método: trata-se de estudo documental, transversal do tipo 

descritivo. Foram revisados os prontuários de 40 alunos, escolhidos por sorteio, 

entre os 159 alunos da educação infantil matriculados nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) no ano de 2015. Para cada aluno realizou-se a transposição 

da informação existente em 11 documentos que mostram o trânsito desde a 

solicitação da matricula pela professora da sala regular até o desligamento da SRM. 

Conclusão: a proposta do atendimento educacional especializado (AEE) no ensino 

infantil do município de Mauá, na grande São Paulo está baseada nas diretrizes do 

Ministério da Educação e na legislação vigente. Resultados específicos: observou-

se que a quantidade de escolas da rede municipal que oferecem o AEE são 

adequadas para o número de alunos com deficiência registrados; há  sub-registro 

significativo na prevalência de alunos com alguma deficiência; o sub-registro pode 

ser bem evidenciado na Deficiência Intelectual e no Transtorno do Espectro 

Autista;a documentação dos alunos matriculados permite conhecer a condição da 

deficiência mas não permite ao professor, estabelecer vínculo entre o planejamento 

de ensino e as particularidades do aluno com deficiência; recomendamos, que a 

rotina geral dos atendimentos submeta-se a alguns ajustes como maior número de 

horas semanais em intervenção; maior interlocução entre os professores da sala de 

recursos e da sala regular assim como maior participação da família e avaliação dos 

métodos de intervenção. Além disso,é preciso que a Secretaria Municipal de 

Educação, mais especificamente o departamento de educação especial (DEE), 

formule ações e incorporem a utilização de instrumentos padronizados que definam 

melhor o perfil cognitivo e comportamental dos alunos, bem como a funcionalidade 

e as habilidades que possuem. Recomenda-se que seja implantado um sistema 

informatizado com acesso amigável, hospedado na homepage da Secretaria de 

Educação de Mauá, permitindo maior transparência sobre o processo de educação 

especial e inclusiva. 



 
 

 

Palavras chave: atendimento educacional especializado, educação especial, 

avaliação, sala de recursos multifuncional. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Introduction: National guidelines on inclusive education are well established in the 

official documents dealing with the subject in Brazil. This situation leads 

municipalities to develop local strategies to meet this demand. Objective: to evaluate 

the proposal of attendance educational specialized (AEE), in the city of Mauá, SP, 

among preschool children. Method: transversal descriptive documental study. The 

records of 40 students, chosen at random, among the 159 students enrolled in the 

multifunctional resource room (SRM) in the year 2015 were reviewed. For each 

student, the information was transposed from 11 documents that show the transit 

from the request of the registration by the teacher of the regular room until the 

SRM's departure. Results and Conclusion: the proposal of the attendance 

educational specialized (AEE) in preschool education in the municipality of Mauá in 

São Paulo is based on the guidelines of the Ministry of Education and the current 

legislation. The assisted population is based on the use of SRM. Specific results 

showed that: the schools of the municipal network that offer SRM are adequate for 

the number of students registered with some deficiency; there is significant 

underreporting in the prevalence of students with a disability. Underreporting can be 

well evidenced in Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder. The 

documentation of the students enrolled allows to know the condition of the disability 

but does not establish a link between the planning of the teaching and the 

particularities of the disabled student. The general routine of care must undergo 

some adjustments such as greater number of weekly hours in intervention; greater 

interaction between the teachers of the appeal room and the regular classroom as 

well as greater participation of the family and evaluation of intervention methods. In 

addition, teachers need to be empowered to use standardized procedures that better 

define students' cognitive and behavioral profile as well as the functionality and skills 

they possess. It is recommended that a computerized system Special Educat with 

friendly access ll´ be installed, hosted on the homepage of the Secretariat of 

Education of Mauá . 

Keywords: attendance educational specialized, special education, evaluation, 

multifunctional resource room. 
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1. INTRODUÇÃO 

É uma necessidade reconhecida por todos que fornecer o diagnóstico da 

deficiência para a criança é fundamental para o cuidado médico, mas é apenas o 

primeiro passo para o trabalho escolar. Nota-se por outro lado, que este trabalho 

após o diagnóstico tem sido bastante precário. A literatura reflete o que 

provavelmente acontece na realidade: pouco interesse pelos profissionais da saúde 

mental, em investigar aspectos cognitivos comportamentais de crianças em AEEs e 

professores acusando a dificuldade de comunicação com a saúde. Este panorama é 

muito bem demonstrado por Mendes, Cia& Valadão (2015) no volume 4 da Série 

Observatório Nacional de Educação Especial. O livro, mostra a experiência do 

funcionamento das SRM em 37 municípios de cinco regiões brasileiras e a falta de 

entrosamento entre educação e saúde é reiteradamente apontado. Tal fato é 

também citado por Silva, Molero & Roman (2016). Os autores realizaram 

investigação sobre a percepção dos professores sobre o funcionamento desta 

interface, na região metropolitana da baixada santista, SP.  O artigo conclui 

mostrando uma deficiente cooperação entre as duas áreas.  

Parece claro que os dois setores precisam melhorar. A escola, principalmente 

a educação infantil, que se universaliza no Brasil, é um momento ótimo para triar 

crianças que irão desenvolver um transtorno do desenvolvimento em anos 

vindouros. Os transtornos de maior impacto no AEE são a DI e o TEA. Existem 

inúmeros instrumentos de triagem, facilmente aplicáveis pelos professores com 

excelente sensibilidade para identificar estas crianças. Com esta observação 

objetiva irão para uma avaliação mais detalhada, na rede de saúde, as crianças 

realmente necessárias. É essencial também que os Departamentos de Educação 

Especial das Secretarias Municipais de Educação, procurem absorver educadores 

que saibam utilizar os diversos métodos da educação especial e traçar projetos 

pedagógicos de intervenção, individualizados, com metas explicitadas e sistemas de 

avaliação adequados. 

Uma experiência com boa aceitação pelo sistema escolar, diz respeito à 

investigação da funcionalidade do aluno. Assim, Miccas & D´Antino (2011) 

elaboraram um protocolo baseado na CIF- Classificação Internacional de 

Funcionalidade (FARIAS & BUCHALLA, 2005) e avaliaram a funcionalidade em 

atividades de participação, de alunos com deficiência intelectual. O protocolo foi um 
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estudo piloto aplicado a 15 professores do ensino fundamental. Para cada tarefa 

indica se o aluno não realiza, realiza com ajuda ou realiza com independência. Os 

itens são pontuados e no final obtém-se uma escala. Protocolos assim, tem uma 

grande vantagem em ambiente escolar: permitem o conhecimento das 

particularidades de cada aluno de maneira objetiva sem a necessidade de diversas 

sessões de avaliação neuropsicológica. 

Instrumentos que avaliem o funcionamento adaptativo das crianças, também 

podem ser facilmente disponibilizados. Eles indicam habilidades conservadas: 

práticas; conceituais e sociais (Balboni e cols, 2014). 

Avaliar o desempenho do aluno de uma maneira objetiva, dá ao professor a 

dimensão do resultado da intervenção realizada. Instrumentos como o SFA – 

School Function Assesment,disponível no Brasil (Abe & Araújo, 2010) assim como o 

clássico TDE-Teste de Desempenho Escolar (Stein, 1994) 

http://www.casadopsicologo.com.br/tde-teste-de-desempenho-escolaracesso em: 14 

dez. 2016. 

Métodos como o PECS, (Pictures Exchange Communication System) para 

facilitar o desenvolvimento da comunicação espontânea em indivíduos não verbais, 

é amplamente utilizado. O método, foi descrito por Frost e Bondy (1996) e já existe 

uma versão brasileira (ALMEIDA; PIZA &LAMONICA, 2005).  

Um dos métodos de ensino-aprendizagem mais utilizados no mundo para 

escolares com o autismo, é baseado no método de tentativas discretas. O método, 

enfatiza a utilização de unidades discretas de aprendizagem e instrução sistemática. 

A prática é repetitiva, com programas para manutenção e generalização. Visa 

principalmente a modificação de comportamentos e a fundamentação do método, é 

a Análise Aplicada do Comportamento (Applied Behaviour Analysis – ABA). Esse 

tipo de intervenção teve sua eficácia demonstrada claramente em tratamento de 

crianças autistas  por Lovaas, na Califórina (1987). Um levantamento sistemático da 

literatura feito por autores brasileiros não detectou nenhum artigo científico com este 

método entre nós (DREUX & AMATO, 2013). 

Para o ensino estruturado um método utilizado é o TEACCH (Treatment and 

Education Autistic and relate Communication Handicapp ed Children) criado por 

Schoplere colaboradores na Carolina do Norte, Estados Unidos. No artigo de 

revisão de Boyd e cols (2010) este método recebeu escores elevados em critérios 

http://www.casadopsicologo.com.br/tde-teste-de-desempenho-escolar
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de operacionalidade, fidelidade, replicação e resultados. A consulta á base LILACS 

& SCIELO (dezembro, 2016) com a palavra teacch mostrou apenas um artigo de um 

grupo brasileiro. Trata-se do trabalho de Kwee e colaboradores (2009). Os autores, 

aplicaram o método a seis crianças com diagnóstico de TEA e tiveram como 

resultado um bom desenvolvimento.É claro que, a maioria das necessidades 

educacionais especiais devem ser supridas na sala de aula regular.Propostas 

simples e eficazes derivaram de uma dissertação de mestrado da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e oferecida na forma de um manual para os professores 

visando o manejo comportamental de crianças com TEA na sala de aula regular. 

Por outro lado, os municípios devem se esforçar em dotar na área da saúde 

mental profissionais como psiquiatras infantis ou neuropediatras, neuropsicólogos e 

fonoaudiólogos com experiência em desenvolvimento infantil. Uma equipe com um 

membro de cada uma destas especialidades, deveria elaborar diretrizes de 

avaliação e intervenção e capacitar os demais profissionais da rede.  

Tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, produziram diversas diretrizes no sentido acima explicitado 

http://www.sage.saude.gov.br acesso em: 14 dez.2016. As diretrizes mais recentes 

e estruturadas, dizem respeito ao transtorno do espectro autista (TEA). 

Em resumo, parece haver uma utilização de métodos e práticas para a 

inclusão escolar de alunos com deficiência, utilizadas com sucesso em ambientes 

fora da SRM do AEE do sistema público de educação no Brasil. Incorporar e avaliar 

estes métodos é a tarefa do momento.  

 

1.1. Justificativa 

A motivação pela escolha do tema a ser desenvolvido nessa pesquisa veio 

de encontro às minhas inquietações ao longo da trajetória na educação especial. 

Ocorre que na dinâmica cotidiana diversos impasses se fizeram presentes. 

Observando a rotina de funcionamento das salas de recursos multifuncionais 

(SRMs), responsáveis pelo atendimento educacional especializado (AEE), foi 

possível notar quantos questionamentos ainda permanecem sem as devidas 

respostas. Incluir as crianças com deficiência nas escolas regulares, e permitir que 

http://www.sage.saude.gov.br/


14 
 

 

essas crianças freqüentem os atendimentos, não significa que esses alunos estejam 

amparados pela estrutura devida. 

Considerando a complexidade que cerca a questão das deficiências, cada 

uma com suas particularidades e refletindo sobre como o processo de escolarização 

pode contribuir para alcançar e suprir as necessidades desses sujeitos, torna-se 

imprescindível observar questões sobre o perfil de cada criança, as formas de 

interação entre professores especialistas e professores regentes das salas 

regulares, perceber se os professores especializados, estão aptos a elaborar 

estratégias de ensino e inclusive atuarem como formadores sobre a temática, junto 

aos demais profissionais das unidades escolares. 

Apenas o diagnóstico clínico, sem as devidas informações sobre, por 

exemplo, o comportamento e até mesmo as causas genéticas, que o aluno 

apresenta devido à deficiência, não nos fornece melhor compreensão das 

possibilidades e impedimentos, pois habitualmente ao ser matriculado tanto na 

classe comum e em consequência na sala de recursos, a informação que temos em 

mãos é tão somente o diagnóstico. 

Nas tentativas de nos aprofundar ou angariar mais informações, que 

propiciem melhor planejamento das ações junto ao aluno com deficiência, obtemos 

dados insuficientes e escassos. Esses dados, geralmente são relacionados a 

profissionais da reabilitação que oferecem atendimento extra escola. Esta situação, 

nos  remete à idéia de que os educandos com alguma deficiência, são submetidos a 

atendimentos diversos. Entretanto, não há diálogo suficiente entre os profissionais 

envolvidos, que objetive um bem comum, o êxito destes alunos no processo de 

escolarização. 

Assim sendo, cabe-nos a reflexão de como atender as diretrizes dos 

documentos oficiais, para que possamos ter um ambiente escolar que seja de fato 

acessível para todos os envolvidos?   

Um efeito de grande importância, pode ser observado ao incluirmos 

efetivamente os familiares, profissionais da reabilitação, gestores, professores e 

quando necessário, estabelecer novas políticas públicas. 
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No município de Mauá na grande São Paulo, foram oportunizados aos 

professores de toda a rede de ensino, momentos de formação e trocas de 

experiências. Contudo, considerando os vieses do processo de educação inclusiva, 

propor formações para analisá-los somente do ponto de vista educacional, não é 

suficiente. 

Desta forma, foi possível notar falta de aprofundamento acerca de questões 

empíricas, bem como maior contribuição do trabalho multidisciplinar. Também foi 

possível perceber as dificuldades de interação nas unidades escolares entre 

professores especialistas e professores regentes da sala regular. Essa situação tem 

gerado angústias, pela ausência de ações que possam expandir o diálogo 

concernente a educação especial e inclusiva. 

A escolha do município para a realização deste trabalho, ocorreu por 

conveniência, devido a pesquisadora atuar à uma década, como professora do 

atendimento educacional especializado e também na modalidade da educação 

infantil. Sendo assim, refletir sobre as especificidades desta rede de ensino, 

ocorreria de maneira mais assertiva, com o intuito de analisar como tem se 

desenvolvido o trabalho das salas de recursos multifuncionais (SRMs) que oferecem 

o atendimento educacional especializado (AEE), na educação infantil no município 

de Mauá, na grande São Paulo. 

1.2. Objetivo geral 

 Avaliar a proposta do atendimento educacional especializado (AEE), no 

município de Mauá. 

 

1.3. Objetivos específicos 

1. Realizar o levantamento das escolas da rede municipal que oferecem o 

(AEE); 

2. Verificar o número de alunos atendidos no total por sexo e idade; 

3. Investigar a utilização dos instrumentos aplicados atualmente nas salas de 

apoio; 

4. Quantificar quais são as deficiências que aparecem em maior número de 

matrículas; 

5. Verificar a rotina geral dos atendimentos por unidade escolar; 

6. Propor instrumentos que otimizem o andamento do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Aspectos Legais da Educação Especial no Brasil 

Historicamente, a educação especial vem passando por um processo 

constante de mudanças, as quais demonstram a necessidade de estarmos em 

frequente atualização acerca de conceitos teóricos, terminologias, aspectos legais e 

pragmáticos. 

Em se tratando das normas legais da educação brasileira, através da 

Constituição Federal (CF) de 1988 que estabelece o direito da educação para todos, 

surgem ações direcionadas acerca do processo de escolarização de pessoas com 

deficiências, permeando o conceito de educação inclusiva. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN), mais conhecida 

como lei nº 9394/96 prevê em seu artigo 4º a efetivação da educação escolar 

pública, mediante a garantia de: 

 

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 

II – Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; [...] 
(BRASIL, 1996). 

 

No inciso terceiro, é possível perceber uma proposta com foco no 

atendimento de educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino, o que torna a evidenciar o movimento inclusivo de acesso e 

permanência de pessoas com deficiência em ambiente regular de aprendizagem. 

Para atender estas prerrogativas, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

por intermédio de Secretaria de Educação Especial(SEESP) considerando a 

Constituição Federal de 1988 (CF), que estabelece o direito de todos a educação; a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 

janeiro de 2008; e o Decreto Legislativo nº 186, de julho de 2008, que ratifica a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), institui as 

Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional 
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Especializado – AEE na educação básica, regulamentado pelo Decreto nº 6571, de 

18 de setembro de 2008 ( BRASIL,2008) . 

A concepção de educação inclusiva compreende o processo educacional 

como um todo, pressupondo a implantação de uma política estruturante nos 

sistemas de ensino que altere a organização da escola, de modo a superar os 

modelos de integração em escolas e classes especiais. A escola deve cumprir sua 

função social, construindo uma proposta pedagógica capaz de valorizar as 

diferenças, com a oferta da escolarização nas classes comuns do ensino regular e 

do atendimento as necessidades específicas dos seus alunos (BRASIL, 2010). 

Essa concepção está expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica, 

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

 

§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 
atendimento educacional especializado (AEE), complementar ou 
suplementar à escolarização ofertado em sala de recursos multifuncionais 
ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2010). 

 

  

A Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º, relata sobre o Projeto Político 

Pedagógico - PPP da escola de ensino regular que deve institucionalizar a oferta do 

AEE, prevendo na sua organização: 

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

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

III - Cronograma de atendimento aos alunos;  

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

V - Professores para o exercício do AEE;  

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

VII - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 
equipamentos, entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2010). 
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Outro aspecto legal importante é o decreto no. 7611 (BRASIL, 2011) que 

aponta para a perspectiva da dupla matrícula, como um caminho para garantir o 

financiamento da educação de alunos com deficiência na escola regular, nas 

classes comuns e, concomitantemente no atendimento educacional especializado 

(AEE).Todo este aparato legal propaga a garantia de direitos e em consequência 

evidencia a viabilidade de organização nos níveis profissionais e estruturais, 

imprescindíveis para um consistente desfecho desta proposta. No entanto, o 

formato dos atendimentos, bem como os aspectos peculiares quanto à dinâmica, a 

estrutura física, o perfil dos alunos atendidos, a formação dos profissionais 

envolvidos e critérios para ingresso são determinações do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), devendo os municípios se adequaram de acordo com as 

possibilidades e características.É claro que dado o gigantismo do ensino público no 

Brasil, com seus 5571 municípios, e as profundas diferenças culturais, sociais e 

econômicas dos diversos estratos populacionais, diferentes modelos e resultados 

poderão ser observados. 

2.2 A Educação Especial no Município de Mauá, São Paulo 

O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se 

desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e 

desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas 

diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, 

emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças 

favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança (BRASIL, 

2007). 

Garantir um processo de escolarização de qualidade às pessoas com 

deficiência, sobretudo considerando as particularidades e a importância de 

conceitos bem estabelecidos a partir da infância, tem sido um constante desafio aos 

profissionais envolvidos. Desta forma, são assertivas as iniciativas que propiciem a 

construção desses sujeitos individual e coletivamente. 

O trabalho de Marichal (2012) trata sobre o atendimento educacional 

especializado (AEE), voltado à educação infantil sob a ótica da intervenção precoce, 

no município de Ivotí, Rio Grande do Sul. Comenta que a Política Nacional da 
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Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) prevê 

que do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se 

expresse, por meio de serviços da estimulação precoce, que objetivem otimizar o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de 

saúde e assistência social. 

Nas escolas municipais de Mauá, as crianças que apresentam algum tipo de 

deficiência e com idades inferiores aos quatro anos, são atendidas pelo professor 

de AEE, com o grupo dos demais alunos no espaço da sala regular. Entretanto, o 

motivo pelo qual as crianças menores são atendidas na sala comum e não no 

contra turno, se deve ao fato de permanecerem na escola em período integral e 

assim sendo, não podem ser retiradas da classe regular para serem atendidas na 

sala de recursos. 

Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 

vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (BRASIL, 2008). 

Realmente, os atendimentos oferecidos nas SRMs, não devem  substituir as 

atividades da sala regular. Porém, é oportuno refletir sobre como o conceito de 

estimulação precoce vem sendo apreendido por esta rede de ensino. 

 A proposta oferecida pelos profissionais da educação especial da cidade de 

Mauá no que remete ao atendimento das crianças com intervalo etário inferior aos 

quatro anos, considera  as oportunidades de estimulá-los precocemente? Será o 

período que permanecem na escola, o fator principal para este formato de 

atendimento? Quais são os métodos de intervenção, utilizados para garantir bons 

resultados neste percurso? 

Um método que pode ser utilizado para a estimulação desta faixa etária, é o 

Modelo Denver de Estimulação Precoce (ESDM) (Rogers et al., 1981). É indicado 

para crianças entre 12 e 36 meses, continuando até 48 e 60 meses. O Modelo 

Denver, colabora entre outros aspectos, para a promoção da linguagem, da 

aprendizagem e da socialização. 

A cidade de Mauá,  se localiza na região sudeste da Região Metropolitana de 

São Paulo, no ABC Paulista. Em 2015, Mauá tinha 425.169 habitantes e um alto 

índice de desenvolvimento humano (IDH), de 0,781. 
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A secretaria municipal de educação (SME) da cidade de Mauá, conta com um 

departamento específico denominado departamento de educação especial (DEE) 

que a priori pode favorecer de maneira mais esclarecedora, a temática e o processo 

de inclusão de pessoas com deficiência no ambiente regular de aprendizagem. 

Segundo informações da coordenação do departamento, o setor é vinculado 

a secretaria de educação desde o ano de 2011. Tal situação, tornou-se adequada, 

devido ao início das atividades das salas de recursos multifuncionais (SRMs) nas 

escolas pólo da rede municipal. 

O departamento de educação especial (DEE) é composto por 

aproximadamente quarenta profissionais. Entre esses profissionais, conta com o 

apoio de uma equipe técnica. A equipe técnica é formada por uma psicóloga, uma 

fisioterapeuta, três fonoaudiólogas e uma terapeuta ocupacional. Esta equipe é 

responsável pela avaliação de todos os alunos da rede de ensino quando solicitada. 

O processo de solicitação à observação da equipe técnica torna-se adequado 

quando o professor especialista ou professor da sala comum nota alguma 

dificuldade específica no aluno. Tal solicitação, ocorre através de comunicado 

interno (CI). Após esta etapa, a escola deve aguardar o agendamento. 

Formalizadas as questões burocráticas, o profissional (psicóloga, 

fonoaudióloga, terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta) avalia o aluno na unidade 

escolar e fornece a devolutiva através de relatórios e encaminhamentos para outros 

profissionais da saúde ou avaliação do professor de AEE. Entretanto, as atividades 

do momento avaliativo não são claramente descritas. As parcerias envolvendo estes 

profissionais, as escolas e os familiares dos alunos com deficiência, também não 

são descritas de maneira objetiva. Considerando a importância do trabalho 

multidisciplinar, a atuação da equipe técnica deveria ser mais presente dentro das 

unidades escolares. 

 A equipe gestora do departamento, conta com uma coordenadora, com 

formação pedagógica e aperfeiçoamento em deficiência intelectual e especialização 

na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Uma coordenadora 

da equipe de libras com formação pedagógica e especialização em educação 

especial e um diretor geral (pedagoga). Além desses profissionais, onze instrutores 

de libras, que realizam atividades junto aos alunos surdos nas unidades escolares, 

dois tradutores e intérpretes em libras e uma professora especialista em deficiência 
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visual, com as mesmas atribuições dos professores do AEE. No ano de 2015, o 

número de professores especialistas em deficiência intelectual, era em número de 

dezesseis. 

Quinzenalmente, a coordenadora pedagógica do departamento, promove 

encontros (HTPCs) entre os professores especialistas e profissionais da equipe 

técnica, destinados a assuntos diversos (burocráticos e administrativos), além de 

discussões de casos e trocas de informações de alunos. Nestes momentos, o 

espaço para tratar sobre aspectos pedagógicos do atendimento educacional 

especializado, é praticamente escasso. 

 Outro ponto importante a comentar, é que neste ínterim, até o momento não 

há parceria entre a coordenação pedagógica do departamento e as unidades 

escolares. É peculiar, que o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor 

especialista nas salas de recursos, não seja acompanhado no interior das escolas, 

pela coordenação da educação especial. 

O setor responde também, pelo transporte dos alunos com deficiência da 

rede municipal, tanto para a escola regular, quanto para a freqüência no contra 

turno. Outra ação de responsabilidade do departamento é a organização e 

sistematização das vagas para atividades como equoterapia, através de convênio 

de cooperação técnica, sendo atualmente oferecidas 80 vagas. 

Considerando as singularidades do setor educacional e a rotina das unidades 

escolares, é mister tornar acessível o perfil e histórico da educação especial 

municipal, podendo esta, ser mais uma ferramenta de compreensão e 

desburocratização que melhor defina como tem se desenvolvido a educação 

especial no referido município.As devidas referências, não são encontradas através 

do portal da Secretaria Municipal de Educação http://www.maua.sp.gov.br acesso 

em: 08 dez.2016. 

A dissertação de mestrado de Batistão (2013) menciona que problematizar as 

demandas que se apresentam frente ao processo educacional inclusivo, permite 

clarificar a realidade propondo análises que podem explicar a realidade concreta a 

partir de sua essência, na objetivação de transformação da mesma. 

Assim sendo, abrir as portas da escola para todos e não estruturar todo o 

percurso, torna-se um paradoxo. 
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A articulação, entre o departamento de educação especial e as unidades 

escolares, precisa ocorrer de forma mais efetiva, transparente e com menos 

exigências burocráticas. 

 

2.3 A Educação Especial no Brasil: experiências municipais no ensino 

fundamental 

 

A literatura referente à inclusão escolar de alunos com deficiências, o 

atendimento educacional especializado e as salas de recursos especiais no Brasil, 

concentra-se em relatos de casos, descrições de professores e em reflexões 

teóricas sobre o tema. Poucos são os trabalhos que analisam as propostas, a 

estrutura, a funcionalidade, os resultados e o controle de qualidade dos sistemas 

educacionais públicos do ensino fundamental. 

De fato, pesquisa na base Lilacs (http://lilacs.bvsalud.org/) entre agosto e 

outubro de 2016 com as palavras-chave atendimento educacional especializado, 

salas de recursos multifuncionais e inclusão escolar acrescidas da palavra Brasil, 

mostrou 201 artigos dos quais, selecionamos os mencionados a seguir, de interesse 

para a fundamentação teórica deste trabalho. 

Os artigos selecionados, enfatizam as experiências de educação inclusiva em 

municípios brasileiros. Em alguns trabalhos, nota-se que houve a opção dos autores 

pela não identificação do município. 

Chama-nos a atenção, que a maioria dos artigos foram publicados há mais 

de 10 anos e que praticamente as únicas deficiências investigadas são a Deficiência 

Intelectual e o TEA/Autismo. Em geral, selecionamos os artigos publicados nos 

últimos 05 anos. 

Excelente artigo é o de Baptista e Viegas (2016) no qual mostram como foi se 

organizando a educação especial no município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. 

Respondendo aos documentos oficiais, a partir da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL,1988), passando pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e derivados - decretos 6571 e  

7611 (BRASIL, 2011) o município conseguiu se organizar e hoje já está além das 

SRMs pois criou os Centros de Atendimento Educacional Especializado, integrado 

http://lilacs.bvsalud.org/
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às escolas regulares mas com programas pedagógicos e recursos de educação 

alternativa. No trabalho acima referido os autores vão além da polêmica sobre a 

política da educação especial no Brasil, citando Mainardes (2006) segundo o qual a 

política não é algo que está feito para as pessoas e que os problemas devem ser 

resolvidos no contexto. 

No artigo de Gomes e Mendes (2010), as autoras descrevem como se deu a 

escolarização de 33 alunos com autismo selecionados entre os 65 matriculados no 

ensino fundamental em um município de Belo Horizonte. Os 33 professores 

participantes, responderam a questionários e o perfil clinico dos alunos foi 

determinado por um instrumento de triagem, a CARS.  Os resultados indicaram que 

as estratégias utilizadas pela prefeitura parecem favorecer a freqüência dos alunos, 

porém há evidências de que eles participam pouco das atividades da escola, a 

interação com os colegas é escassa e a aprendizagem de conteúdos pedagógicos é 

limitada. 

Fantacini e Dias (2015) realizam extensa publicação descrevendo o AEE no 

município de Batatais, SP. A partir de entrevistas com professores as autoras 

concentram os resultados em alunos com Deficiência Intelectual (DI). Fazem 

considerações sobre a organização e o funcionamento do AEE, as dificuldades 

encontradas no atendimento do aluno com DI, as adaptações curriculares, o 

rendimento dos alunos, a convivência entre alunos, etc. Um aspecto importante é 

que no método de investigação não houve a preocupação de caracterizar a 

deficiência dos alunos.  

Calheiros e Fumes (2014) analisaram aspectos históricos e peculiares da 

Educação Especial em um município de Maceió/AL, o atual processo de 

implantação da política do atendimento educacional especializado (AEE) na rede 

municipal e algumas de suas condições geográficas, políticas, econômicas, sociais 

e educacionais. Os resultados alcançados assinalam que o comprometimento dos 

gestores municipais com a Educação Especial é recente, embora se observe que as 

ações propostas acompanham as discussões nacionais e internacionais. Não há 

informações a respeito do envolvimento dos alunos nas atividades de AEE.  
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O trabalho de Guerra e cols (2015), levanta uma problemática raramente 

pesquisada, mas de grande importância. Trata-se das instituições que não 

pertencem à rede pública de ensino e que oferecem AEE, estabelecendo parcerias 

com a Prefeitura ou com as Secretarias de Educação dos Municípios. Relatam as 

autoras “ quando os professores da rede de ensino municipal infantil, consideram 

que seus alunos precisam de atendimento pedagógico especializado, preenchem 

uma ficha descrevendo as queixas e realizam o encaminhamento”. Foram 

transcritas na íntegra as queixas redigidas pelos professores, bem como os dados 

demográficos das crianças previstos no roteiro de coleta de dados. A amostra foi 

composta por 92 fichas de encaminhamento de crianças matriculadas em escolas 

comuns que eram atendidas no AEE da instituição. A interpretação das queixas 

apontadas foi feita utilizando como referencial o Child Behavior Checklist” (CBCL - 

Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência, Achenbach, 1991) para 

pré-escolares e escolares. As autoras concluem, que a maior parte dos 

atendimentos realizados pelo AEE destina-se a crianças que não possuem 

diagnóstico de deficiência. Além disso, 69% das queixas referem-se a problemas de 

comportamento externalizantes. 

Outro assunto raramente pesquisado e de fundamental importância no 

sucesso de programas de AEE, diz respeito à integração saúde-educação. No 

sistema público brasileiro está previsto que as avaliações na área de saúde mental 

se façam nos CAPS (Centro de Atenção Psicosocial). Para o caso das deficiências, 

aqui consideradas, a modalidade infantil destes Centros, os CAPSi. Na estrutura de 

funcionamento destes órgãos prevê-se o matriciamento, que inclui envolvimento 

com as escolas nas quais estão matriculadas as crianças em atendimento (BRASIL 

1990; 2001).  

O trabalho de Lopes & Marquezine (2012) aborda a percepção de 

professores, sobre a sala de recursos em uma escola do ensino fundamental em um 

município no norte do Paraná. Os resultados ressaltam a importância da sala de 

recursos no processo inclusivo. Contudo, revela que o trabalho nela desenvolvido 

não deve e não pode ser confundido com reforço escolar ou repetição de conteúdos 

curriculares da classe regular. Ela deve ser um espaço de desafio, no qual o aluno 

com deficiência, encontra condições necessárias para o desenvolvimento do 
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processo de aprendizagem com vistas a superação do seu próprio limite, em busca 

da verdadeira inclusão. 

 Vital (2016), realizou amplo levantamento sobre a inclusão escolar de alunos 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Barueri, São Paulo, 

indicados como matriculados no ensino fundamental I e II. Concluiu que entre 63 

alunos diagnosticados com TEA na rede municipal, apenas 18 (28%) estavam 

matriculados no ensino regular e usufruíam de AEE. No entanto as práticas 

pedagógicas nas SRM não eram uniformes e não atendiam as demandas 

particulares deste grupo de alunos. 

Miccas (2015), em amostra selecionada com o mesmo método do trabalho 

acima citado e no mesmo município, preocupou-se em determinar a funcionalidade 

de alunos com autismo. Usando um instrumento padronizado, mostrou as 

diferenças na avaliação por diferentes observadores: a autora, a professora da sala 

de AEE e a professora da sala regular. Este resultado, indica que a educação 

especial no ambiente escolar precisa organizar-se em equipes envolvendo, os 

diferentes professores do aluno e contar também com assessoria especializada. 

Assim, as singularidades do aluno com deficiência serão percebidas. Resulta disso, 

a correta avaliação e a elaboração do melhor projeto pedagógico individual. 

O Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem desenvolvido desde 2008 pesquisas no 

município de Barueri, São Paulo, envolvendo diversos problemas em relação às 

deficiências. Os estudos se ampliaram em 2009, com a aprovação de projeto de 

pesquisa financiado pela CAPES (D´Antino e cols, 2010). Uma das primeiras 

amostras foi a de alunos com síndrome de Down. Foram averiguados 61 alunos, 

regularmente matriculados dos quais 23 no ensino fundamental e que foram o foco 

da pesquisa. Mesmo entre os alunos do 3º e 4º. anos observou-se que nenhum 

estava alfabetizado e todos em nível de escrita pré-silábica (VITAL, SILVA & 

D´ANTINO, 2012). Em suma, até o momento, é possível verificar que a inclusão de 

crianças com deficiências nas escolas brasileiras, não atende as reais necessidades 

deste alunado. 

As pesquisas no município têm se concentrado em alunos com Deficiência 

Intelectual e Autismo (D´ANTINO; BRUNONI & SCHWARTZMAN, 2012; 2015). As 

diversas amostras investigadas revelam um aspecto comum: a inexistência de 
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avaliação de um perfil de funcionalidade e de características cognitivo-

comportamentais dos alunos com deficiências em salas de AEE. Soma-se a isso, a 

falta de instrumentos objetivos de avaliação das intervenções propostas. 

Um dos transtornos do desenvolvimento mais impactantes no aproveitamento 

escolar de alunos da educação infantil e ensino fundamental, é o Transtorno do 

Espectro Autista e por isso mesmo representa grande desafio na inclusão escolar. 

O TEA, deve ser um dos problemas do desenvolvimento infantil mais investigados 

no mundo, inclusive no contexto escolar (FOMBONE, 2009). Mesmo este 

transtorno, tem sido pouco investigado no Brasil do ponto de vista da inclusão 

escolar (OLIVEIRA & de Paula, 2012). Os resultados apontam uma baixa oferta de 

escolarização de qualidade.  

A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais no 

Brasil, precisa urgentemente da investigação de métodos e práticas que ofereçam 

caminhos para que realmente se efetive. Há um papel a ser desempenhado pelos 

grupos universitários da área, no sentido de auxiliar na construção deste 

conhecimento. 
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3. MÉTODO 

3.1. Caracterização da Secretaria Municipal de Educação 

A Secretaria Municipal de Educação (SME), conta com 50 escolas, sendo 

18000 alunos entre educação infantil (EI), ensino fundamental(EF)   e educação de 

jovens e adultos (EJA). Segundo informações do departamento de educação 

especial (DEE), o total de alunos identificados com alguma deficiência no final do 

ano de 2015 era de 242, sendo 192 matriculados nas salas de recursos. Destes 

alunos, 159 eram da modalidade da educação infantil. 

O departamento de educação especial ao final do ano de referência desta 

pesquisa, contava com 16 professores especialistas, atuantes nas salas de recursos 

multifuncionais. 

Este panorama, pode ser verificado na Tabela 1. 

 

TABELA 1. Alunos matriculados nas SRMs no ano de 2015 Mauá, SP 

SALAS  DE  RECURSOS  MULTIFUNCIONAIS QTD 

Professores especialistas da SRM 16 

Alunos atendidos em AEE -  EI 159 

Alunos atendidos em AEE - EF e EJA 33 

Total de alunos 192 

SRM: sala de recursos multifuncionais    AEE: atendimento educacional especializado 

EI: educação infantil   EF: ensino fundamental   EJA: educação de jovens e adultos 
  

3.2. Amostra 

 A amostra deste estudo é composta por 40 alunos matriculados nas SRMs 

entre fevereiro e dezembro de 2015. Para cada aluno, é prevista a seguinte 

documentação: 1) Roteiro de observação de aluno; 2) Relatório de observação; 3) 

Comunicado de início dos atendimentos; 4) Anamnese; 5) Plano de ensino; 6) 

Registro das atividades desenvolvidas; 7) Controle de presença; 8) Relatório 

semestral; 9) Encaminhamento para avaliação de outros profissionais; 10) Termo de 

responsabilidade e 11) Termo de desligamento. Os documentos podem ser 

observados no Anexo 2. 
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Os alunos foram selecionados por sorteio entre os 159 alunos da educação 

infantil que frequentavam as SRM no período acima indicado, representando, 

portanto 25% no total. 

Na Tabela 2, apresentamos os alunos constituintes da amostra segundo sexo e 

idade e a média de documentos escrutinados para cada um, segundo a 

numeração acima. 

Tabela 2. Caracterização dos alunos. 

SEXO QTD (%)   IDADE MINIMA IDADE MÁXIMA IDADE MÉDIA 

Masculino 85% 
 

2 anos 7 anos 4,6 anos 

Feminino 15%   MDE por aluno: 4,8 

MDE: Média de documentos escrutinados 

 

Como se observa na Tabela 2, a maioria dos alunos são meninos 85%, 

sendo apenas 15% meninas. Os alunos têm idades entre 2 e 7 anos com média de 

4,6 anos. Assim, tratam-se de crianças em idades ideais para a implantação de 

programas de intervenção a médio e longo prazo. Para isso, o departamento de 

educação especial em parceria com as escolas, pode aprimorar a avaliação das 

crianças ou pode estabelecer envolvimento direto com o sistema de saúde. 

Na Tabela 3, apresentam-se os alunos, seguindo os critérios de diagnóstico 

definitivo ou em processo de investigação diagnóstica no ano de 2015. 

Tabela 3.  Frequência de alunos com diagnóstico definitivo e alunos em processo 
de investigação diagnóstica. 
 

DIAGNÓSTICO QTD (%) 

TEA 32,5% 

DI 12,5% 

DI em investigação 37,5% 

TEA em investigação 2,5% 

PC 5,0% 

HC 2,5% 

VS 2,5% 

DDC 2,5% 

DF 2,5% 

TOTAL 100% 

TEA:  transtorno do espectro autista   DI:  deficiência intelectual 

PC: paralisia cerebral  HC: hidrocefalia VS: visão subnormal 

DDC: desvio de conduta DF: deficiência física 
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Na Tabela 4, apresentamos os alunos, segundo o diagnóstico da deficiência, o 

período de permanência na sala de recursos e se o AEE ocorria na mesma escola 

de freqüência da sala regular ou se havia necessidade de deslocamento do aluno 

para outra escola pólo. 

 

Tabela 4. Alunos matriculados em SRM de duas escolas pólo da Secretaria 

municipal de Mauá, SP, no período de fevereiro a dezembro de 2015. 

ALUNO 
ESCOLA  

REGULAR 
ESCOLA 

PÓLO 
DEFICIENCIA PERÍODO 

1 1 1 TEA 27/04 - 24/11/2015 

2 1 1 TEA 07/04 - 24/11/2015 

3 0 1 TEA 16/09 - 25/11/2015 

4 0 1 TEA 05/10 - 30/11/2015 

5 1 1 TEA 06/10 - 24/11/2015 

6 1 1 TEA 25/08 - 30/11/2015 

7 1 1 TEA 07/08 - 25/11/2015 

8 1 1 HD DI 14/09 - 23/11/2015 

9 1 1 HD DI 01/09/2015 

10 1 1 HD DI 01/09/2015 

11 1 1 HD DI 26/10/2015 

12 1 1 HD DI 00/00/00 

13 1 1 HD TEA 00/00/00 

14 1 1 HD DI 25/02 - 03/06/2015 

15 0 1 TEA  15/09 - 25/11/2015 

16 1 1 HD DI 08/09 - 24/11/2015 

17 1 1 HD DI 21/09 - 30/11/2015 

18 1 1 HD DI 13/08 - 30/11/2015 

19 0 1 HD DI 30/11/2015 

20 1 1 DDC 31/08 - 30/11/2015 

21 1 1 SD 27/03 - 24/11/2015 

22 0 2 DI 02/04- 16/10/2015 

23 2 2 HD DI 29/05/2015 

24 0 2 HD DI 30/10/2015 

25 2 2 HD DI 22/07/2015 

26 2 2 HD DI 11/08/2015 

27 2 2 TEA 04/03- 11/12/2015 

28 2 2 PC 02/03-11/09/2015 

29 0 2 TEA 27/04-01/05/2015 

30 0 2 TEA 04/04-15/12/2015 

31 2 2 PC 01/09-17/11/2015 

32 0 2 HC 04/03-26/06/2015 

33 2 2 TEA 02/02-16/12/2015 

34 0 2 DF 12/03-13/04/2015 

35 2 2 DI 01/03-24/11/2015 

36 0 2 TEA + DI 23/08/2015 

37 2 2 TEA 18/03-30/11/2015 

38 2 2 DI + VS 02/07-16/12/2015 

39 2 2 DI 08/10/2015 

40 2 2 HD DI 28/08/2015 

HD DI: hipótese diagnóstica de Deficiência Intelectual; DI: Deficiência Intelectual 

SD:Síndrome de Down; PC: Paralisia Cerebral; HC: Hidrocefalia;TEA: Transtorno 
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do Espectro Autista; DDC;Distúrbio de Conduta; DF: Deficiência Física;VS:Visão 

Subnormal. 

 Na tabela acima, é importante observar que alunos matriculados nas escolas 

com a numeração correspondente, recebem os atendimentos na mesma escola de 

freqüência da sala regular. O contrário ocorre nas escolas que apresentam uma 

numeração diferente, para a escola pólo e para a escola de freqüência da sala 

regular. Nestes casos, o aluno precisa se deslocar para ser atendido pelo AEE. 

 

3.3.Caracterização das escolas pólo do Atendimento Educacional 

Especializado 

Das 50 escolas da rede municipal da cidade de Mauá, 14 são designadas 

escolas pólo das salas de recursos multifuncionais (SRM), responsáveis pela oferta 

do atendimento educacional especializado (AEE). É importante ressaltar, que no 

ano referência para a coleta de dados desta pesquisa, o total de escolas pólo que 

ofereciam os atendimentos do AEE eram 13. Atualmente, uma nova sala entrou em 

funcionamento, passando então para um total de 14 salas de recursos. 

Todas as 14 salas, das escolas pólo são caracterizadas como sendo salas do 

tipo I. As salas do tipo I,são destinadas aos alunos público alvo da educação 

especial, regularmente matriculados nas escolas comuns, exceto alunos cegos. 

As salas tipo I, contam com os recursos apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Recursos apresentados pelas Salas de Recursos Multifuncionais do tipo 

I, na Secretaria Municipal de Educação de Mauá SP. 

QTD EQUIPAMENTOS   QTD 
MATERIAIS  DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

2 Microcomputadores 
 

1 Material dourado 

1 Laptop 
 

1 Esquema corporal 

1 Estabilizador 
 

1 Bandinha rítmica 

1 Scanner 
 

1 Memória de numerais I 

1 Impressora laser 
 

1 Tapete alfabético encaixado 

1 Teclado com colméia 
 

1 Software comunicação alternativa 

1 Acionador de pressão 
 

1 Sacolão criativo monta tudo 

1 
Mouse com entrada para 
acionador 

 
1 Quebra cabeças - sequência lógica 

1 Lupa eletrônica 
 

1 Dominó de associação de idéias 

QTD MOBILIÁRIOS 
 

1 Dominó de animais em libras 

1 Mesa redonda 
 

1 Dominó de frutas em libras 
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6 Cadeiras 
 

1 Dominó tátil 

1 Mesa para impressora 
 

1 Alfabeto braile 

1 Armário 
 

1 kit de lupas manuais 

1 Quadro branco 
 

1 Plano inclinado - suporte para leitura 

2 Mesas para computador   1 Memória tátil 

      

3.4. Procedimentos  

Feito o sorteio, os dados dos alunos foram coletados em duas escolas pólo 

entre os meses de setembro a novembro de 2016, na cidade de Mauá. São 

designadas escolas pólo porque abrigam salas de recursos multifuncionais (SRM) 

responsáveis pela oferta do atendimento educacional especializado (AEE). A 

finalidade foi analisar a documentação dos alunos que frequentaram os 

atendimentos ao longo do ano anterior, porém não necessariamente ingressantes 

no ano de referência 2015. Uma representante da Secretaria de Educação 

comunicou as escolas de maneira formalizada, para que a pesquisa pudesse ser 

iniciada, favorecendo o devido acesso aos documentos dos alunos.  

Mesmo com o comunicado oficial da secretaria de educação, e da 

apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido, em uma das escolas 

houve certa dificuldade para a entrada da pesquisadora na sala de recursos, na 

primeira ida a campo. A coordenação da escola informou que embora estivesse 

ciente na data e horário da presença da pesquisadora, não haveria naquele 

momento a possibilidade de acessar a sala SRM, sem a presença da professora 

especialista responsável, pois o material da sala não é acessível à unidade escolar. 

 Foi necessário agendar novamente e desta vez, a professora especialista 

estava presente e colaborou no direcionamento da organização dos materiais 

conforme a checagem da pesquisadora. Em outro momento, houve novamente 

dificuldade de acesso à mesma escola sendo necessário o contato com o 

Departamento de Educação Especial para novamente oficializar os momentos de 

observação, análise e coleta de dados. Tal situação, foi adequada pelo fato da 

necessidade de estar presente mais de uma vez em cada SRM. Posteriormente o 

desenvolvimento do trabalho, ocorreu sem a presença do professor de AEE que 

desde o início foi facultativa. 
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Quando o presente projeto foi idealizado pensou-se que a análise da 

documentação entre 30 e 40 alunos poderia representar a média dos registros 

pertinentes aos alunos em AEE e que para isso seriam necessárias três escolas. 

Numa visita preliminar em agosto de 2016 verificamos que em uma das escolas o 

material disponível para análise era praticamente inexistente. Em contato com a 

Secretaria de Educação percebemos que a referida SRM passava por dificuldades 

pontuais e que foram sanadas. Para não contaminar o material foi resolvido então 

adotar método contrário, como explicitado acima: sortear o número de alunos 

estimado para compor a amostra (em torno de 40) e localizá-los na escola pólo que 

estavam matriculados. 

Para os 40 alunos foram encontrados arquivos organizados manualmente, 

separados em pastas com plásticos. Em cada arquivo, foram observados além dos 

anexos referentes aos atendimentos (de uso obrigatório), documentos diversos, 

como exames, diagnósticos clínicos, relatórios médicos e de equipe multidisciplinar, 

cópia de receituário, cópia de atestado médico, cópia de ficha de matrícula da sala 

regular além das atividades desenvolvidas quando impressas. 

Os documentos foram analisados, partir disso foi possível realizar uma 

análise crítica, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido neste contexto. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. O AEE no Município de Mauá  
 

Percebe-se que a Secretaria de Educação do município de Mauá apresenta 

uma estrutura voltada para a educação especial. Assim, existe um Departamento de 

Educação Especial que informa seguir as diretrizes do MEC para a área cujo 

documento norteador, é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 

Existem escolas pólo (13 no ano de 2015) dotadas de SRM, equipadas com 

materiais eletrônicos e pedagógicos. O número e a formação inicial de profissionais 

contratados e disponíveis para atuar nestas salas seguem os critérios exigidos de 

acordo com a legislação nacional pertinente. 

No site da Prefeitura de Mauá, em relação à Secretaria de Educação lê-se: 

Cabe à Secretaria Municipal de Educação elaborar a política educacional do 

município, coordenar sua implantação e avaliar os resultados, com a meta de 

assegurar a qualidade na educação para o ensino fundamental e a educação 

infantil. Contribuir para a formação de indivíduos autônomos, habilitados e com 

consciência social para cumprirem seu papel de cidadão.   

A Rede Municipal de Ensino é formada por 18 mil alunos na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. São 40 escolas e 

2.300 funcionários. 

O site fornece ainda informações sobre o nome e o endereço das escolas e 

lista 15 escolas como sendo Pólos de AEE. Oferece uma ferramenta de busca e na 

mesma com as palavras “sala de recursos multifuncionais”; “educação especial” 

obtém-se informação fragmentada, publicação de editais e outras notícias. Com as 

palavras “atendimento educacional especializado” obtém-se um arquivo, que parece 

ser a minuta de um projeto oferecido por um município vizinho. O projeto chama-se 

Atendimento Educacional Especializado a  munícipes do Município de Mauá e o 

período de execução previsto, é de janeiro a dezembro de 2016. 

Pode-se ainda obter alguma informação sobre o AEE entre os artigos 193a 

208 da Lei Orgânica do Município Revisada e datada de 7/12/2011 que expõe 

artigos que expressam a garantia do AEE. Todavia, sem especificidades quanto a 

Rede de Ensino. 
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No conjunto, as informações públicas existentes sobre a Secretaria de 

Educação http://www.maua.sp.gov.br acesso em: 23 nov.2016, de uma maneira 

geral e sobre a educação especial, também não conseguem mostrar claramente a 

organização e funcionamento deste setor. As informações são esparsas e de difícil 

localização. Informações empíricas sobre o sistema de AEE não são encontradas.  

É recomendável, criar-se páginas específicas sobre o AEE amigáveis e com 

conteúdo atualizado. Um dado tão importante como uma possível parceria com 

organização privada de educação especial não é explicitado. 

Já a Diretoria de Ensino de Mauá  http://www.demaua.educacao.sp.gov.br/ 

acesso em: 23 nov. 2016, órgão da Secretaria Estadual de Educação apresenta 

informações mais detalhadas sobre a educação especial. 

Alguns municípios brasileiros apresentam de forma transparente a estrutura e 

as realizações da educação especial, como demonstrado no artigo de Baptista e 

Viegas (2016)  mas em geral as informações são escassas e mal organizadas. Não 

parece ser difícil com os recursos da informática, desenvolver formulários 

eletrônicos que possam em tempo real mostrar o número e o perfil dos alunos 

atendidos, os recursos materiais e humanos envolvidos, as intervenções propostas 

e os critérios de avaliação do sistema. 

 

4.2. Os alunos com necessidades educacionais especiais  

 

Como vimos, Mauá contabilizou 18000 alunos matriculados em 2015 no 

ensino público de responsabilidade do município. A prevalência de deficiências na 

população brasileira, amparada pela educação especial, não é conhecida em 

detalhes. Os levantamentos realizados no Brasil sobre o assunto carecem de 

metodologia apropriada, mormente as definições de inclusão e exclusão das 

deficiências. O Censo Brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE no ano de 2010 http://www.ibge.gov.br/acesso em: 23 nov.2016, 

indica para o Brasil uma taxa de pessoas com deficiência entre 0 e 14 anos de 

idade de 7,5% e especificamente para a deficiência  intelectual de 1,4%. Se 

tomarmos estas taxas, teríamos na rede pública municipal de ensino de Mauá um 

total de 1425 alunos com pelo menos uma deficiência e entre os com deficiência 

intelectual, cerca de 260 alunos. A Secretaria Municipal informa que em 2015 

haviam 242 alunos registrados com alguma deficiência. Este número significa uma 

http://www.maua.sp.gov.br/
http://www.demaua.educacao.sp.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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taxa de 1,27 % de alunos registrados com alguma deficiência, enquanto que o 

esperado seria em torno de cinco vezes mais. 

O Anexo 1 mostra que no ano de 2015 estavam matriculados nas SRM 192 

alunos.  Estes números indicam o flagrante sub-registro de alunos com alguma 

deficiência (conservadoramente 5 vezes menos do que o esperado). Por outro lado, 

quase todos os alunos com deficiência estavam recebendo AEE. 

A observação de alunos com o diagnóstico de Autismo (50 entre as 192 

crianças) mostra mais expressivamente a subnotificação de alunos com 

deficiências. De fato, a intensa pesquisa epidemiológica sobre o Transtorno do 

Espectro Autista, mostra em diferentes populações mundiais uma taxa de 

prevalência em torno de 1% (CDC – Centers for Disease Control and Prevention – 

http://www.cdc.gov). No Brasil um trabalho estimou uma prevalência de 1:300 da 

população infantil (Paula et al., 2011). Se tomarmos a prevalência de 1% nada 

menos do que 190 alunos com TEA seriam esperados. Considerando que 30% 

deles, apresentam rendimento escolar adequado e não seriam selecionados para o 

AEE, ainda assim cerca de 120 alunos devem ter este diagnóstico o que significa 

que mais do que 50% deles não estão recebendo as intervenções adequadas. 

A situação acima apontada, de um significativo sub-registro entre o número 

estimado de alunos com alguma deficiência e o número observado de crianças 

matriculadas é regra no Brasil. De fato, Jovino & Silva (2015) mostram que entre 

1998 a 2012 o total de alunos registrados com NEE na educação básica nunca 

ultrapassou 1,6%. Este percentual foi o maior e do último ano da série 

http://xanpedsul.faed.udesc.br acesso em:01dez.2016. 

No município de Barueri, SP no qual o Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

desenvolve pesquisas há uma década, tal fato foi observado tanto na Deficiência 

Intelectual como no Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo (GATTO e cols, 

2012). Assim no ano de 2008 o município contabilizava 60.545 alunos matriculados 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Deles 1201 apresentavam NEE, 

taxa de 1,98%. Do total de alunos com NEE, 46 tinham o diagnóstico de TEA 

enquanto que um esperado conservador seria de 200 crianças (prevalência de 

1:300).   

http://www.cdc.gov/
http://xanpedsul.faed.udesc.br/
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Outro aspecto não registrado na documentação disponível das 40 crianças 

desta amostra, e que subsidiaram a descrição do Anexo 2 é uma avaliação 

qualitativa, ou seja, que consiga dar um perfil cognitivo e comportamental e as 

diferenças individuais.  

 

4.3. As Salas de Recursos Multifuncionais: análise da documentação 

 

Como relatado acima às crianças que são matriculadas nas SRM recebem 

detalhada documentação (Anexo 2). A análise dos 11 documentos citados mostra 

que os que são relevantes para se obter informação sobre os alunos são os 

seguintes: 

 

 Documento 1 - Roteiro referente ao aluno a ser observado 

Trata-se de um formulário de duas páginas que devem ser preenchidas pelo 

professor da sala regular.  É bem detalhado, incluindo como o aluno se comporta na 

sala regular e como a professora o percebe do ponto de vista social, afetivo, 

cognitivo, motor e familiar. Solicita ainda, que aponte as áreas de dificuldades do 

aluno e o motivo pelo qual a professora da sala regular indica a matricula no AEE. 

Todas as perguntas são abertas. Não há roteiro explicativo ou manual de 

instruções. Não permite que o professor obtenha maiores esclarecimentos sobre 

sinais e sintomas de autismo ou deficiência intelectual. 

 

 Documento 2 - Relatório de Observação Inicial 

O professor da SRM produz um relatório aberto com as seguintes instruções: 

pesquisa a respeito da deficiência do aluno, ex.: síndromes. Para orientação do 

profissional e escola regular. Enfatiza não esquecer de observar os alunos em 

atividades na sala, AVDS e brincadeiras (inclusive compreensão). Solicita ainda que 

sejam anexados o relatório médico/terapêutico se houver e o relatório da professora 

regular (documento 1). Embora, indique os tópicos a serem preenchidos, o formato 

do documento permite que cada professor especialista, relate as informações da 

maneira que lhe convier. O relatório, é posterior a um processo avaliativo não 

estruturado. 
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 Documento 4: Anamnese 

Este documento traz informação detalhada sobre a criança: identificação, 

incluindo a família; onde ocorre o atendimento clinico e terapêutico; o histórico da 

gravidez e parto; doenças que acometeram a criança durante sua vida; marcos do 

desenvolvimento motor; da comunicação, autonomia em AVDS; distúrbios 

associados desde os motores, passando pelos sensoriais até os comportamentais; 

escolaridade; sociabilidade. 

O formulário de Anamnese,  deve ser preenchido pelo professor especialista, 

em entrevista com os responsáveis pelo aluno. Contudo, considerando as 

necessidades de traçar estratégias do ponto de vista pedagógico, para os alunos 

com deficiência, tal documento contribui pouco, não sendo específico para definir 

um perfil de aluno de forma a contribuir para o planejamento de um processo de 

aquisição de habilidades. 

 

 Documento 5: Plano de trabalho 

É um documento aberto para objetivos, atividades á serem desenvolvidas, 

materiais á serem produzidos, resultados obtidos e avaliação. 

Considerando a configuração da documentação apresentada até aqui, é 

possível verificar que o plano de trabalho, pode não atingir o objetivo adequado que 

atenda as especificidades dos alunos público alvo das salas de recursos 

multifuncionais. 

 

 Documento 6: Registro de Atividades desenvolvidas na sala de atendimento 

É um documento aberto, datado, com campo para preenchimento da 

atividade desenvolvida e comentário. O formulário, não permite um registro 

detalhado nem o acompanhamento da evolução do aluno ao longo dos 

atendimentos. Além disso, os objetivos de cada atividade e outras informações 

importantes, não têm espaço para serem contempladas. 

 

 Documento 8:. Relatório Semestral 

O documento identifica o aluno, o professor da sala regular e o professor de 

AEE após isso é aberto para o relatório de devolutiva. Este modelo de documento, 
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permite ao professor responsável pelo preenchimento, suprimir informações 

significativas. 

 

 Documentos Restantes: são mais administrativos e se referem ao controle de 

frequência; encaminhamentos, convocação dos pais e termo de desligamento ou 

desistência.  

 

 Há ainda, uma estatística mensal que é o controle pessoal do professor da 

SRM por dia de atendimento e se as atividades previstas foram cumpridas. 

 Como se percebe a montagem e documentos utilizados nas SRM da 

Secretaria de Educação da Prefeitura de Mauá,  seguem as diretrizes do documento 

orientador do programa implantação de salas de recursos multifuncionais 

http://portal.mec.gov.br acesso em: 28 nov. 2016.Entretanto, não favorecem melhor 

entendimento das particularidades de cada aluno. 

 Aliás, o município é um dos signatários do Programa Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais do Ministério da Educação. 

 Diante disso tem responsabilidade legal de implantar o sistema segundo os 

documentos norteadores do Ministério da Educação explicitados na NOTA 

TÉCNICA Nº 42/2015/MEC/SCADI/DPEE . 

Fica claro em todos estes documentos, que os procedimentos para os 

municípios aderirem ao programa, as regulamentações necessárias, como a SRM 

deve funcionar do ponto de vista administrativo estão bem elaborados. 

Deficiência fundamental está no Projeto Político Pedagógico, evidentemente 

político (a fundamentação de que o AEE se faça nas escolas regulares) e 

praticamente nada pedagógico. O Ministério da Educação tem que produzir 

documentos norteadores, e prever recursos necessários para que os sistemas 

municipais de ensino, possam efetivamente realizar intervenções nas SRMs que 

atendam ao objetivo para o qual foram criadas. As  técnicas e métodos de educação 

especial  mencionadas neste trabalho, e com evidências de validade devem ser 

adotadas nas salas de recursos. 

Nas centenas de páginas dos documentos sobre Educação Especial 

http://portal.mec.gov.br acesso em: 01 dez. 2016, existe uma excelente coleção"A 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar" que resume de maneira 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/
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exemplar, os caminhos e descaminhos do AEE. Existem documentos relativos à 

deficiência física (DF), deficiência auditiva (DA) e deficiência visual (DV). Estas três 

deficiências, não costumam estar nas discussões das dificuldades do ensino 

especial. Estas crianças, via de regra, não têm dificuldades cognitivo-

comportamentais e não há dúvida quanto ao método a ser utilizado com elas: 

tecnologia assistiva na DF; Libras na DA e Braille na DV.  Não há documentos que, 

apresentem e discutam métodos e técnicas a serem aplicados em SRM para 

crianças com DI ou TEA. No sistema brasileiro de educação especial as duas 

condições que respondem pelo maior número de matriculas, são justamente as que 

têm menos estruturado do ponto de vista científico como deveria ser o AEE. De fato, 

a DI representa cerca de 70% das matriculas no AEE (Jovino & Silva 2015). 

Estas limitações não deveriam inibir os municípios que já conseguiram uma 

razoável organização no AEE, como é nitidamente Mauá. Na revisão bibliográfica 

apresentada se percebe o movimento pelo qual diversos municípios vem 

melhorando o AEE, adotando práticas que vão além da legislação. Atendem um 

importante ponto de vista, na interpretação de políticas publicas.  

Já o clássico trabalho de revisão de Bosa (2006) publicado faz uma década, 

mostra alguns métodos consagrados para a educação especial. Esta literatura é 

vasta e os sistemas escolares, devem ir apropriando-se deles. Para manter as SRM 

e o AEE as Secretarias de Educação, devem ampliar a expertise dos seus técnicos 

e equipes interdisciplinares devem ser constituídas para manter a supervisão e 

avaliação permanente do sistema. 

 

4.4. Alunos com diagnóstico ou suspeita diagnóstica de TEA 

No Anexo 4 temos um quadro que indica os 15 alunos com TEA matriculados 

em SRM do ensino infantil. Num apanhado geral nota-se que somente duas 

crianças são do sexo feminino, que a maioria das crianças frequenta a sala de 

recursos na mesma escola da sala regular. Nota-se também a falta de documentos 

(número esperado 15x11= 165; número observado: 90/165: 55%). Por outro lado, o 

preenchimento é significativamente bom quando realizado.  

A leitura individual de cada um dos casos do Anexo 2, permite uma análise 

mais aprofundada. Os documentos críticos que permitem entender a condição do 
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aluno, e o motivo para terem sido encaminhados para o AEE, são os de número 1, 

2,4,5,6 e 8. Portanto são 6 no total o que daria um número de (15x6=90 

documentos).  Deles 80% foram preenchidos.  

Pode-se perceber que os documentos conseguiram mostrar o perfil destes 

alunos: meninos com quadros clínicos de moderados a graves. A leitura do 

documento 1 que é preenchido pela professora da sala regular, pelo documento 4 

(Anamnese) foram capazes de sustentar o diagnóstico ou hipótese de TEA em 11 

das 15 crianças (diagnóstico compatível).  

A situação do diagnóstico é crítica, pois vai bem além do contexto escolar, 

atingindo a criança e a família permanentemente. Em sistemas escolares cerca de 

30% dos diagnósticos de TEA com o qual os alunos são registrados não se 

sustentam após intensa investigação por equipes interdisciplinares (GARCIA e cols, 

2016). Com estes dados, é possível concluir que o sistema de saúde de Mauá está 

realizando os diagnósticos de TEA dentro do esperado. 

A documentação escrutinada, foi também capaz de mostrar os planos de 

ensino propostos e os registros dos atendimentos. O número de atendimento por 

criança foi variado sendo que para um, é esperado pelo menos um atendimento por 

semana, apenas duas crianças cumpriram os atendimentos previstos. Em alguns 

casos está claro, que as dificuldades sociais das crianças explicam as faltas, mas 

na maioria não é possível saber as causas da baixa aderência nos atendimentos. 

As intervenções que mostram evidências de resultados positivos  ou seja, de 

que as crianças com TEA podem melhorar sua aprendizagem preconizam entre 20 

e 40 horas semanais sob intervenção (BAGAIOLO; GUILHARDI & ROMANO, 2011). 

Este modelo significa claro, que todos os ambientes escolares favorecem o aluno 

com NEE. Na organização do sistema brasileiro de ensino este modelo está no 

plano da utopia. Porém, ampliar o atendimento em SRM, é plenamente possível. 

A dificuldade em manter a programação estipulada pelas faltas recorrentes e 

o baixo número de atendimentos programados tem sido sinalizados como 

recorrentes no AEE no Brasil (GOMES& MENDES, 2010). 

Ao analisar as diretrizes do MEC, às resoluções das Prefeituras e a literatura 

na área da educação especial percebe-se um descompasso entre o que é 
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preconizado por métodos já consagrados internacionalmente e a falta de adoção 

deles no AEE. 

 

4.5. Alunos com diagnóstico ou suspeita diagnóstica de DI 

 Como se percebe os registros das crianças com DI são similares aos das 

crianças com TEA, de maneira que muitas das observações acima também podem 

ser aqui realizadas. 

No Anexo 4 temos um quadro que indica os 21 alunos com diagnóstico de DI, 

matriculados nas SRM, do ensino infantil.Nota-se que 3 crianças são do sexo 

feminino e que a maioria frequenta a sala de recursos, na mesma escola de 

frequência da sala regular. Nota-se também a ausência de preenchimento de um 

número considerável de documentos, (número esperado 21x11= 231; número 

observado: 90/231: 40%). Entretanto, o preenchimento é eficiente quando realizado. 

A deficiência intelectual, é a principal comorbidade associada ao TEA e 

define uma categoria de deficiência. Nos sistemas de AEE do Brasil representa 70% 

dos alunos matriculados em SRM. Diante de tal importância, é necessário que 

sejam disponibilizados instrumentos  capazes de avaliar o desempenho cognitivo 

dessas crianças. Cada município tem que procurar a melhor solução para isso. 

Profissionais da área neuropsicológica absorvidos em departamentos de educação 

especial de Secretarias de Educação representam um modelo viável. 

Uma avaliação compreensiva da DI deve explorar os seguintes aspectos: a) 

déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, julgamento, aprendizagem acadêmica e 

aprendizagem resultante da aprendizagem da vida diária. A criança, é investigada 

clinicamente através de testes padronizados; 2) déficits no funcionamento 

adaptativo que resultam em fracasso, para atingir padrões de independência tanto 

nos aspectos de desenvolvimento sócio cultural como de responsabilidade social. 

Existem instrumentos adequados para avaliar a função adaptativa, como a escala 

Vinelland-II  criada por Sparrow, D.Balla e D. Cicchetti, (2005). Estas definições 

constam dos critérios para o diagnóstico de DI estabelecidos pela American 

PsychiatricAssociation (2014). 
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Revisão abrangente sobre o aluno com DI e estratégias de educação em sala 

de aula, podem ser lidos em Orsati (2015). Os pontos fundamentais ressaltados 

pela autora (a eficácia do professor; práticas e intervenções: foco nas habilidades e 

potencialidades; estrutura e rotinas; acomodações para a sala de aula; planejando o 

currículo;linguagem, comunicação e tecnologia; a vida do aluno fora da escola; 

planejando intervenções e oportunidades) mostra brevemente como se poderia 

organizar o processo de ensino-aprendizagem para alunos com DI e TEA. 

Na DI a comorbidade com síndromes genéticas é da ordem de 40% e no 

TEA, de 20% (GARCIA e cols, 2016). Estas talvez sejam as crianças que 

apresentam o maior desafio para a inclusão escolar. De acordo com Reilly (2012) é 

importante planejar as intervenções no contexto educacional, considerando as 

características da síndrome e o grau de dificuldade apresentado pelo aluno. Num 

esquema de pirâmide o autor coloca na base as estratégias/intervenções universais 

para crianças com NEE, depois recursos compartilhados para crianças com 

dificuldades comuns, seguem intervenções para crianças com comportamentos 

específicos e no topo da pirâmide o plano educacional/comportamental 

individualizado.  

Em um apanhado geral sobre a implantação da política da educação especial 

no Brasil, como atualmente vigente, poderíamos fazer as considerações a seguir: 

O marco teórico e ideológico da educação especial pode ser sintetizado por 

Mantoan (2008). A autora acredita que a proposta brasileira de educação especial, 

na perspectiva inclusiva, se diferencia das demais porque garante a educação a 

todos os alunos, indistintamente em escolas comuns do ensino regular e a 

complementação do ensino especial.  

O contraponto de tal proposição, pode ser encontrado na Tese de Doutorado 

de Vital (2016). A autora com conhecimento detalhado da estrutura do ensino 

fundamental da Prefeitura de Barueri, São Paulo com mais de cinco anos de visitas 

regulares ao sistema de AEE do município, elencou as principais dificuldades em 

relação a alunos com TEA: tempo reduzido de intervenção, baixa aderência, muitos 

professores não capacitados para lidar com as singularidades dos alunos com 

deficiência, falta de projeto pedagógico individualizado, ausência de articulação 

entre o AEE e a sala regular. 
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Finalmente, o artigo de Silva, Gonçalves e Alvarenga faz ampla revisão de 

1399 artigos para analisar a inclusão do aluno com NEE no ensino regular 

brasileiro, considerando aspectos sociais e jurídicos. Os autores concluem que a  

escola recebe mas há muito a percorrer para incluir os alunos com deficiências, 

embora o país possua o escopo da inclusão. 

Neste trabalho procuramos contribuir mostrando algumas estratégias a serem 

utilizadas para transformar o escopo do projeto do AEE em evidências de eficiência, 

cientificamente respaldadas. 
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5. CONCLUSÃO  

 

1 A proposta do atendimento educacional especializado (AEE) no ensino infantil do 

município de Mauá na grande São Paulo está baseada nas diretrizes do 

Ministério da Educação e na legislação vigente, apoiando-se na utilização das 

salas de recursos multifuncionais; 

2 A quantidade de escolas da rede municipal que oferecem o AEE, são adequadas 

para o número de alunos registrados com alguma deficiência; 

3 Há sub-registro significativo na prevalência de alunos com alguma deficiência; 

4 O sub-registro, pode ser bem evidenciado na Deficiência Intelectual e no 

Transtorno do Espectro Autista; 

5 A documentação dos alunos matriculados, permite conhecer a condição da 

deficiência mas não estabelece vínculo entre o planejamento do ensino e as 

particularidades do aluno deficiente; 

6 É preciso capacitar os professores, para utilizar instrumentos padronizados que 

definam melhor o perfil cognitivo e comportamental dos alunos, assim como a 

funcionalidade e as habilidades que possuem; 

7 Recomenda-se, que seja implantado um sistema informatizado com acesso 

amigável, hospedado na homepage da Secretaria de Educação de Mauá sobre a 

Educação Especial. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Total de alunos da rede municipal de Mauá com necessidades educacionais 

especiais e ou deficiências, atendidos no período entre fevereiro á dezembro de 

2015 em 13 escolas pólo. 

Deficiência Hipótese diagnóstica Matrícula 

TGD   1 

TGD  2 

TGD  3 

TGD  4 

TGD  5 

TGD  6 

TGD  7 

TGD  8 

TGD  9 

DI HD 10 

DI HD 11 

DI HD 12 

DI HD 13 

DI HD 14 

DI HD 15 

DI HD 16 

DI HD 17 

DI HD 18 

DI HD 19 

DI HD 20 

DI HD 21 

DI   SD  22 

Baixa visão  23 
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TEA  24 

TEA  25 

TEA  26 

TEA  27 

TEA  28 

PC  29 

PC  30 

DI  31 

DI  32 

DI  33 

DI  34 

DI  35 

DI  36 

Baixa visão  37 

DI HD 38 

DI HD 39 

DI HD 40 

DI HD 41 

DM  42 

DM  43 

DI  44 

DI  45 

TEA  46 

TEA  47 

TEA  48 

TEA  49 

TEA  50 

DI HD 51 

DI HD 52 
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DI HD 53 

DI HD 54 

DI HD 55 

DI HD 56 

DI HD 57 

DI HD 58 

DI HD 59 

DI HD 60 

DISD  61 

PC  62 

TEA HD 63 

TEA HD 64 

TEA HD 65 

DF  66 

Baixa visão  67 

DI HD 68 

DI HD 69 

DI HD 70 

DI HD 71 

DI HD 72 

DI HD 73 

DI HD 74 

DI HD 75 

DI HD 76 

DI HD 77 

DI HD 78 

TEA  79 

PC  80 

DISD  81 
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DM  82 

DI HD 83 

DI HD 84 

DI HD 85 

DI HD 86 

DF  87 

TEA HD 88 

DI  89 

TEA  90 

TEA  91 

TEA  92 

TEA  93 

TEA  94 

DI HD 95 

DI HD 96 

DI HD 97 

DI HD 98 

DI HD 99 

DISD  100 

PC  101 

DI  102 

DISD  103 

DI HD 104 

DI HD 105 

DI HD 106 

DI HD 107 

DI  108 

TEA   109 

TEA  110 
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TEA  111 

TEA  112 

TEA  113 

TEA HD 114 

DISD  115 

TEA  116 

TEA  117 

DI  118 

DI  119 

DI  120 

DI  121 

PC  122 

DI HD 123 

DISD  124 

DISD  125 

DI HD 126 

DI HD 127 

DI HD 128 

DI HD 129 

DI HD 130 

DI HD 131 

DI HD 132 

DI HD 133 

DI HD 134 

DI HD 135 

DI HD 136 

PC  137 

PC  138 

Baixa Visão  139 
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DI  140 

PC  141 

PC  142 

DI HD 143 

DI HD 144 

DI HD 145 

DI HD 146 

DM  147 

TGD  148 

TEA  149 

TEA  150 

TEA  151 

TEA  152 

TEA  153 

TEA  154 

TEA  155 

TEA  156 

TEA  157 

TEA  158 

DI HD 159 

DI HD 160 

DI HD 161 

DI HD 162 

PC  163 

PC  164 

PC  165 

DISD  166 

Baixa Visão  167 

TEA  168 
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TEA  169 

DI  170 

DI  171 

DI  172 

DI  173 

DI  174 

DI  175 

DF  176 

DI   SD  177 

DI  178 

DI  179 

DI  180        

DI  181 

DI  182 

DI  183 

DI  184 

DI  185 

DI  186 

DI  187 

DI  188 

DI  189 

DF  190 

DF  191 

PC  192 

  

TGD: Transtorno Global do Desenvolvimento; TEA: Transtorno do Espectro Autista; 

DF: Deficiência Múltipla; PC: Paralisa Cerebral; BV: Baixa Visão; DF: Deficiência 

Física; DI: Deficiência Intelectual; SD: Síndrome de Down. 
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Anexo 2. Documentos relativos ao registro das informações para alunos 

ingressantes em salas SRM. 
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Anexo 3.A Sala de Recursos Multifuncionais. Análise dos documentos existentes para 

alunos matriculados com TEA e DI no ano de 2015. 

ALUNO SEXO IDADE DOCUMENTOS DIA/HD  

1 M 05 2,3,4,5,6,7,8,10 TEA Pólo=R; 19 

atendimentos, abr-

nov;diagnóstico 

compatível; quadro 

clínico grave, 

recomendou continuar 

em SRM 

2 M 05 3,4,5,6,7,8,10 TEA Pólo=R, 18 

atendimentos, abr-nov; 

; diagnóstico 

compatível; quadro 

clínico grave. 

3 M 05 1,2,4,5,6,7,8,10 TEA Pólo#R; 9atend; set-

nov; diagnóstico 

compatível ; 

freqüentaCAPs infantil, 

não constam relatórios 

do serviço; diagnóstico 

não compatível; quadro 

leve a moderado 

5 M 03 1,4,5,6,7,8,10 TEA Pólo=R; 5atend., out-

nov; neuropediatra, 

diagnóstico compatível; 

quadro grave, 

provavelmente autismo 

regressivo. 

6 M 04 1,2,4,5,6,7,8,10 TEA Pólo=R; 13 atend; ago-

nov; adotado; 

diagnóstico 

incompatível: provável 

DI; quadro moderado. 

Em atendimento no 

CER IV áreas de 

fonoaudiologia e 

psicologia. 

7 F 04 1,2,5,6,7,8,10 TEA Pólo=R; 10 atend; ago-

nov; diagnóstico 

incompatível; 

Frequenta CAPSi com 

diagnóstico de TEA e 

deficiência intelectual. 

Quadro leve 

 

13 M 02 1 HD 

TEA 

Pólo=Regular; só 

consta o documento da 

professora da sala 

regular solicitando a 

matricula do aluno na 

SEM. O 

encaminhamento é 

pertinente a suspeita 
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de TEA é correta. 

15 M 06 1,2,3,4,5,6,7,8,10 TEA Pólo#R; 9 atend; set-

nov; Frequenta CAPSi; 

faz terapias 

diagnóstico compatível, 

quadro moderado. 

27 M 06 1,2,3,5,6,8,10 TEA Pólo=R; 38 atend; mar-

dez. Neurologista e 

intervenções em clinica 

particular; Tem apoio 

de auxiliar de inclusão; 

diagnóstico compatível; 

quadro moderado. 

29 M 04 1,2,11 TEA Pólo#R; abr-maio, sem 

frequência registrada; 

diagnóstico compatível; 

atendido por equipe 

multidisciplinar em 

local não declarado. 

Desistência por 

mudança de município 

30 M 07 1,2,3,6,8 TEA Pólo#R; 7 atend; abr-

dez; diagnóstico 

compatível; quadro 

grave. 

 

33 M 06 1,2,4,5,6,7,8 TEA Pólo=R; 37 

atendimento; fev-dez; 

Frequenta CAPSi e 

terapias; diagnóstico 

não compatível; sugere 

DI; quadro grave. 

36 F 07 1,2,9 TEA  Pólo=R; ingressou 

agosto, sem data final; 

número de 

atendimentos:? 

Suspeita de autismo 

pela escola; família 

não atendeu às 

solicitações de 

encaminhamento para 

especialistas. 

Diagnóstico compatível 

37 M 05 2,4,5,6,7,8,9 TEA Pólo#R; 17 atend; mar-

nov; asfixia neonatal e 

epilepsia; 

acompanhado no 

CAPS ou CER; 

diagcomp; grave 
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Avaliação dos documentos 
0 : não preenchido; 1: insuf; 2: regular; 3: bom 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 

2 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 0 

3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 

4 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 

5 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 

6 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 

7 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 0 

13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 

27 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 

29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 

33 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 

36 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

37 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 

 

Documentos: 1) Roteiro referente ao aluno a ser observado; 2) Relatório de 
observação inicial; 3) Comunicado de início dos atendimentos; 4) Anamnese; 5) 
Plano de ensino; 6) Registro das atividades desenvolvidas; 7) Controle de presença; 
8) Relatório semestral; 9) Encaminhamento para avaliação de outros profissionais; 
10) Termo de responsabilidade e 11) Termo de desligamento. Pólo = R; Pólo # R: 
SRM encontra-se na mesma escola/escola diferente da criança. 
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ALUNO SEXO IDADE DOCUMENTOS DIA/HD  

8 M 03 1,2,4,5,6,7,8,10 HD DI Pólo=R;10 atend; set-nov;  

diagnóstico compatível; quadro 

clínico moderado; em 

investigação para diagnóstico 

de TEA.Recomendou continuar 

em SRM. 

9 M 04 1 HD DI Pólo=R;Observado por 

fonoaudióloga, sem 

informações de maior 

especificidade.Recomendou 

observação da professora 

especialista, não ocorreu 

10 M 04 1 HD DI Pólo =R;Observado por 

fonoaudióloga ; diagnóstico 

compatível;Recomendou 

observação da professora 

especialista, não ocorreu. 

11 M 04 1,2,9 HD DI Pólo =R;Observado por 

professor especialista, 

recomendou avaliação de 

fonoaudióloga. 

12 M 03 1 HD DI Pólo=R;Encaminhado para 

observação de professora da 

SRM, não ocorreu. 

14 M 04 5,6,7 HD DI Pólo=R;10 atend; fev-jun; 

instrumentos de maior 

relevância para melhor 

caracterização do aluno, não 

foram encontrados 

16 F 05 1,2,3,5,6,7,8 HD DI Pólo=R;1 atend; set-

nov;diagnóstico não compatível; 

quadro moderado; em 

investigação clínica para 

TEA;Recomendou continuar em 

SRM. 

17 M 05 1,2,3,7,8 HD DI Pólo=R;14  atend, set-nov; sem 

dados de maior relevância; 

recomendou matrícula em SRM 

da rede estadual de ensino. 

18 M 05 2,4,8,9,10 HD DI Pólo=R;  ,ago-nov; sem 

registros quanto ao número de 

atendimentos; diagnóstico não 

compatível; 

consipúblSencaminhado para 

fonoaudióloga 

19 M 03 1,2,9 HD DI Pólo #R; atend, nov; não 

considerado público da SRM, 

encaminhado para observação 
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Avaliação dos documentos 
0 : não preenchido; 1: insuf; 2: regular; 3: bom 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 3 3 0 3 2 2 3 2 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 

16 3 3 3 0 2 2 3 2 0 0 3 

17 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 

18 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 

19 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

21 0 0 3 0 2 2 3 3 0 0 0 

22 3 3 3 0 2 2 3 3 0 0 0 

23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

25 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

35 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 

36 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

38 0 3 0 0 2 0 3 3 0 0 0 

39 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 

Documentos: 1) Roteiro referente ao aluno a ser observado; 2) Relatório de 

observação inicial; 3) Comunicado de início dos atendimentos; 4) Anamnese; 5) 

Plano de ensino; 6) Registro das atividades desenvolvidas; 7) Controle de presença; 

8) Relatório semestral; 9) Encaminhamento para avaliação de outros profissionais; 

10) Termo de responsabilidade e 11) Termo de desligamento. Pólo = R; Pólo # R: 

SRM encontra-se na mesma escola/escola diferente da criança. 
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Anexo 4.Alunos matriculados em Salas de Recursos Multifuncionais de 2 escolas 

da Secretaria de Educação do Município de Mauá SP, no período de fevereiro a 

dezembro de 2015 e documentos escrutinados. 

 

ALUNO SEXO IDADE DOCUMENTOS 

 
1 Masculino 05  

 
2,3,4,5,6,7,8,10 

2 Masculino 05  

 
3,4,5,6,7,8,10 

3 Masculino 05 

 
1,2,4,5,6,7,8,10 

4 Masculino 04 
 

1,2,4,5,6,7,8 

5 Masculino 03 

 
1,4,5,6,7,8,10 

6 Masculino 04 

 
1,2,4,5,6,7,8,10 

7 Feminino 04 
 

1,2,5,6,7,8,10 

8 Masculino 03 

 
1,2,4,5,6,7,8,10 

9 Masculino 04 

 
1 

10 Masculino 04 

 
1 

11 Masculino 04 
 

1,9 

12 Masculino 03 

 
1,2 

13 Masculino 02 

 
 1 

14 Masculino 05 

 
5,6,7 

15 Masculino 06 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,10 

16 Feminino 04 1,2,3,4,6,7,8,10,11 

17 Masculino 05 

 
1,2,3,7,8     

18 Masculino 05 2,4,8,9,10 

19 
 

Masculino 03 
 

1,2,9 

20 Masculino 04 

 
1,2,3,9 

21 Masculino 04 

 
3,5,6,7,8,10 

22 Feminino 03 

 
1,2,3,5,6,7,8 

23 Masculino 04 
 

1 

24 Masculino 06 
 

1,2,9 

25 Feminino 04 
 

1,2 

26 Masculino 04 1,2,9 
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27 Masculino 06 
 

1,2,3,5,6,8,10 

28 Masculino 05 
 

1,2,3,5,6,11 

29 Masculino 04 
 

1,2,11 

30 Masculino 07 
 

1,2,3,6,8 

31 Masculino 06 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

32 Masculino 02 
 

1,2,3,5,7,8 

33 Masculino 
 

06 1,2,4,5,6,7,8 

34 Masculino 04 1,2 
 

 
35 

 
Masculino 

 
06 

  
5,6,7,8 

36 Feminino 07 
 

1,2,9 

37 Masculino 05 
 

2,4,5,6,7,8,9 

38 Feminino 07 
 

2,6,8,9 

39 Masculino 07 
 

2 

40 Masculino 06 
 

1,2,9 
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Anexo 5. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 


