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A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz 

parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-

se fora da procura, fora da boniteza e da alegria (Paulo Freire).  



 

RESUMO 

O município de São Paulo instituiu, em outubro de 2016, a Política Paulistana de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o objetivo de assegurar o 

acesso, permanência, participação plena e aprendizagem dos alunos em atendimento 

educacional especializado nas unidades educacionais. Esta pesquisa, diante da nova 

política de educação especial, teve por objetivo analisar o atendimento educacional 

especializado em escolas municipais de educação infantil, utilizando-se de método 

transversal de pesquisa com abordagem qualitativa de caráter descritivo-analítico. A 

coleta de dados do estudo foi dividida em: (a) entrevista semiestruturada realizada com 

dois coordenadores de um Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão, bem como 

com professora de atendimento educacional especializado responsável pela sala de 

recursos multifuncionais instalada em uma escola municipal de educação infantil; (b) 

questionários online, feitos com professores que atuam com crianças em atendimento 

educacional especializado nas escolas municipais de educação infantil; e (c) identificação 

da demanda de alunos público-alvo de educação especial atendidos nas escolas 

municipais de educação infantil de uma Diretoria Regional de Educação. A análise dos 

dados indicou que, apesar da nova política de educação especial disponibilizar três 

diferentes modalidades de atendimento educacional especializado (contraturno, 

colaborativo e itinerante), nas escolas municipais de educação infantil a modalidade mais 

praticada é a itinerante, em que o professor regente da classe comum realiza o 

atendimento educacional especializado. Constatou-se, ainda, grande dificuldade do 

profissional responsável pelo atendimento itinerante nas escolas em atuar de maneira 

colaborativa com o professor de sala regular, auxiliando-o a desenvolver estratégias e 

recursos pedagógicos.  

 

Palavras-chave: educação infantil; atendimento educacional especializado; educação 

especial; sala de recursos multifuncionais. 



 

ABSTRACT 

In October 2016, the municipality of São Paulo instituted the Policy on Special Education 

in the Perspective of Inclusive Education to ensure access, permanence, full participation 

and learning of students under specialized educational services in educational units. This 

research aimed to analyze the specialized educational service in municipal schools for 

children's education, using a cross-sectional method of research with a descriptive-

analytical qualitative approach. The data was collected through: (a) a semi-structured 

interview with two coordinators of a Training and Monitoring Center of Inclusion, as well 

as a teacher of specialized educational services responsible for the multifunctional 

resource room installed in a municipal education school child; (b) online survey with 

teachers who work with children in specialized educational services in municipal schools 

for children's education; and (c) demand identification of special education target public 

students from the municipal schools of child education of a Regional Board of Education. 

The data analysis indicated that although the new special education policy provides three 

different categories of specialized educational services (before/after school, collaborative 

and itinerant), the most practiced modality in municipal schools of children's education is 

itinerant, in which the regent teacher of the class is responsible for the specialized 

educational services. It was also found through the semi-structured interviews a great 

difficulty for the professional responsible for itinerant attendance in schools to work 

collaboratively with the regular classroom teacher, helping him to develop pedagogical 

strategies and resources. 

 

Keywords: early childhood education; specialized educational service; special education 

multifunctional resource classrooms. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Brasil, segundo D’Antino (2010), tem um dos mais avançados conjunto de leis 

do mundo quanto à garantia dos direitos das pessoas com deficiência. No entanto, a autora 

nos propõe uma discussão ao apontar um grande distanciamento entre o que a legislação 

garante e como esta vivência ocorre no cotidiano. Aspecto este que nos remete a outra 

questão: uma sociedade na qual se faz necessário uma legislação numerosa para que os 

direitos de todos os seus cidadãos sejam garantidos tem certamente seu lado ambíguo.   

A educação em uma perspectiva inclusiva é o tema deste estudo, que tem por 

público-alvo crianças de 4 e 5 anos, em particular o atendimento educacional 

especializado (AEE) realizado em Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI). 

Nos debrucemos aos marcos históricos e normativos da legislação brasileira do 

atendimento educacional especializado, público alvo da educação infantil. 

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), ainda em vigor, traz a garantia de 

direitos fundamentais a todos e a concepção de promover o bem comum, sem 

preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação; em seu artigo 205 define a 

educação como direito de todos. No artigo 208 é definido que “[...] educação básica 

obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos e o atendimento educacional 

especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de ensino”, é dever do Estado.  

O Programa de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais (Brasil, 1989), 

criado em 1989, institui a inclusão no sistema educacional, criando a Educação Especial 

como modalidade educativa que abrange a educação precoce, pré-escolar e os demais 

níveis. Previu-se, com isso, o oferecimento obrigatório de programas de Educação 

Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam 

internados, por prazo igual ou superior a um ano, educandos público alvo de educação 

especial, bem como a penalidade para estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

grau, público ou privado, que se recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar 

inscrição de aluno, em razão de sua deficiência. 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Brasil, 1990) reforçou 

o disposto pela Constituição Federal de 1988.  Em seu artigo 53, trata a igualdade de 

condições para o acesso e a permanência na escola; o artigo 54 dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado aos educandos público alvo de educação especial, que deverá 

ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino; ainda, o artigo 55, define que os pais 

e responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), instituída em 

1996, aborda o processo de escolarização dos alunos de educação especial, assegurando 

o atendimento aos educandos com necessidades especiais que terá início na educação 

infantil. 

Nesta década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos 

(UNICEF, 1990), a Declaração de Salamanca (UNESCO 1994) e a Convenção da 

Guatemala em 1999 (Brasil, 2001) passaram a influenciar a formulação das políticas 

públicas em uma educação inclusiva que promove a eliminação de barreiras que impedem 

a escolarização. 

Em 2001, o Conselho Nacional da Educação - CNE (Brasil, 2001) estabeleceu as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, normatizando a 

educação dos alunos com necessidades especiais. Foi definido que o atendimento deverá 

ter início na educação infantil, cabendo às escolas se organizarem para o atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais, de modo a assegurar uma educação de 

qualidade. 

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (Brasil, 2008) foi um documento importante para enfatizar desde o nome até o 

caráter do processo de inclusão; nele são definidos os estudantes de Educação Especial, 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, reforçado os princípios das escolas inclusivas. A concepção da 

educação inclusiva compreende o processo educacional como um todo, pressupondo a 

implementação 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. Determinou-se ainda, que o atendimento educacional especializado deverá 

desenvolver atividades que se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum, 

não substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela; reitera 

que o AEE tem início na educação infantil, por ser onde se desenvolvem as bases 

necessárias para um desenvolvimento global.  

O Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (Brasil, 2009), promulga a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

realizada em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, assinada 
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em 2007 e ratificada pelo Brasil em 2008, a qual às pessoas com deficiência que 

desfrutem os mesmos direitos fundamentais de qualquer outra pessoa. 

O Plano Nacional da Educação (PNE), criado em 25 de junho de 2014(Brasil, 

2014), define as bases da política educacional brasileira para os próximos 10 anos e 

determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios garantam o atendimento as 

necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Com base neste pressuposto, a meta 

4 e respectivas estratégias objetivam universalizar, para as pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na faixa etária 

de 04 a 17 anos, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado 

Em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI (Brasil, 

2015), editada com base na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, 

aborda o direito a educação, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos os níveis de 

ensino. O Projeto Pedagógico deve garantir condições de acesso, permanência, 

participação e aprendizagem, ofertando um AEE, serviços e recursos de acessibilidade 

que eliminem as barreiras aos alunos com deficiência. 

Ao longo destas quase três décadas, desde a Constituição Federal de 1988, as 

normatizações da Educação Especial foram assegurando em todas as etapas e 

modalidades da educação básica — crianças de 4 e 5 anos, público alvo deste estudo —, 

o acesso, permanência e aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os 

sistemas de ensino a promover respostas às necessidades educacionais especiais além da 

garantia dentre outros direitos, consubstanciado em atendimento educacional 

especializado que possibilite a eliminação das barreiras destes alunos para a sua plena 

participação, considerando sempre suas necessidades específicas.  

 A partir de 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, a concepção da educação inclusiva passou a compreender o 

processo educacional dinâmico que: 

 

[...] exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de 

exclusão, enfatizando a importância de ambientes heterogêneos que 

promovam a aprendizagem de todos os alunos 
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Nas Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva: 

 

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. 

 

Corroborando com o pressuposto de que “[...] a educação infantil é o primeiro 

espaço em que as mudanças devem se efetivar” (Carneiro, 2012, p. 93), a construção de 

uma escola inclusiva implica em pensar em seus espaços, tempos e profissionais, nos 

quais talvez o maior desafio seja na prática pedagógica, uma vez que esta ação 

direcionada e intencional contribuirá muito para este processo inclusivo. 

No município de São Paulo, os apontamentos normativos da educação especial 

passam a buscar consonância inicialmente com a Constituição promulgada em 1988, 

levando a uma regulamentação cada vez maior sobre o tema. Nestas décadas, foram 

elaborados diversos e relevantes programas, dentre eles: 

Em 1992 o Programa de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais 

– PAPNE (Prieto, 2000, p.136) e em 1993 (Prieto, 2000, p.184) é instituída a Política de 

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais, através do Decreto nº 33.891.  

A Portaria nº 51.178 (São Paulo, 2004) regulamenta a Política de Atendimento a 

Criança, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Especiais, onde são criadas 

asa Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (SAAI), os Centros de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) e o cargo de Professores de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão (PAAI). 

A Política de Atendimento de Educação Especial – Programa Inclui, em 2010 

(São Paulo, 2010), destina-se ao atendimento dos alunos público-alvo da educação 

especial, na perspectiva da construção e consolidação de um sistema educacional 

inclusivo. 

Em outubro de 2016, foi instituída a Política Paulistana de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (São Paulo, 2016), com o objetivo de reorganizar a 

legislação educacional visando assegurar o acesso, a permanência, a participação plena e 
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a aprendizagem dos alunos em atendimento educacional especializado nas unidades 

educacionais. 

Dessa forma, o atendimento educacional especializado, ao ser iniciado na 

educação infantil, justifica essa pesquisa que objetiva analisar esta última política, recém 

implementada.  

HIPÓTESES DO ESTUDO 

a) A Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

instituída em 13 de outubro de 2016, através do Decreto de nº 57.379, não alterou 

a maneira com que o AEE é realizado nas EMEI.  

Assim, apesar da nova Política prever o atendimento em três diferentes 

modalidades, na prática o atendimento continua a ser realizado na maioria das escolas de 

educação infantil, somente na modalidade itinerante, não alterando o tipo de AEE 

realizado antes do Decreto de nº 57.379/16. 

b) Quase a totalidade dos AEE realizados na EMEI é feita na modalidade itinerante, 

sem que haja um professor específico responsável por este atendimento, correndo 

o risco de garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência nas salas 

regulares, sem dar condições para que suas potencialidades sejam plenamente 

desenvolvidas. 

Tal hipótese se faz em função de que na maioria das EMEI não existe um professor 

específico para o atendimento educacional especializado, deslocando esta função para o 

professor de sala regular. Segundo a atual realidade encontrada na educação infantil 

municipal de São Paulo, o excesso de crianças em sala de aula e a deficitária formação 

inicial e continuada destes profissionais, faz com que o AEE corra o risco de não dar 

condições para a participação plena e a aprendizagem dos alunos com deficiência.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

As experiências em Educação Infantil sobre inclusão escolar de alunos com 

necessidades especiais, o atendimento educacional especializado e as salas de recursos 

multifuncionais no Brasil, publicadas na literatura, foram o objeto da pesquisa para 

realizar este estudo. No período de março de a outubro de 2017, efetuou-se um 

levantamento de pesquisa cujo conjunto de temas se identificassem com o objetivo geral 

aqui proposto, utilizando-se a combinação das seguintes palavras chaves: atendimento 

educacional especializado, educação infantil, inclusão escolar, salas de recursos 

multifuncionais, educação especial.  

Realizou-se a busca utilizando as mesmas palavras chaves nas bases Scielo1, na 

qual foram encontrados 39 artigos, Lilacs2 com 292 trabalhos e Periódicos Capes3 com 

168 artigos e 7 teses. Foram lidos todos os resumos para verificar sua pertinência a essa 

pesquisa, bem como feita uma primeira seleção com 24 deles. Em um segundo momento, 

foi feita a leitura integral dos estudos pré-selecionados para identificar quais seriam 

utilizados nesta revisão de literatura, limitando-a às publicações realizadas nos últimos 

cinco anos (2012 a 2017) que tinham como objetivo analisar, problematizar ou mesmo 

descrever o atendimento educacional especializado na educação infantil. 

Os trabalhos selecionados após a aplicação desses critérios foram nove, apontando 

que os estudos cujo objetivo é a política de educação especial para a educação infantil 

ainda são escassos em nosso país. 

As pesquisas selecionadas foram divididas em temas: atendimento educacional 

especializado; formação em serviço para os profissionais que fazem o atendimento 

educacional especializado; processos de inclusão na educação infantil, conforme quadro 

1. 

Quadro 1 – Temas abordados nas pesquisas da revisão bibliográfica, organizados em 

categorias 

 

 

 

                                                             
1 Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php>. Acesso em: mar. 2017 
2 Disponível em: <http://lilacs.bvsalud.org>. Acesso em: maio 2017 
3 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: abr. 2017 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Tema Autores e ano de publicação 

a) Atendimento 

educacional 

especializado 

Batista (2011); Paisan, Mendes e 

Cia (2017); Victor (2015); 

Ribeiro (2016) 

b) Formação em 

serviço para os 

profissionais que 

fazem o AEE 

Amorim, Lima e Araújo (2017); 

Bernardes e Cordeiro (2016) 

c) Processos de 

inclusão na 

educação infantil 

Fachinetti, Nascimento e Giroto 

(2016); Milanesi e Cia (2017); 

Trindade (2017) 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

a) Atendimento educacional especializado 

Baptista em seu artigo (2011) propõe reflexões acerca da ação pedagógicas dos 

serviços especializados em Educação Especial no contexto brasileiro. Para tanto, faz uma 

análise sobre a história e a política de educação especial no Brasil e em seguida das Salas 

de Recursos. Destaca que a relação entre Educação Especial e Educação Infantil constitui 

ainda um ponto necessário de investimento em virtude da escassez de serviços e da 

importância de o atendimento ocorrer em um momento em que a vida escolar das crianças 

está começando.  

Quanto às salas de recursos multifuncionais, propõe que seja um espaço onde 

possa favorecer ou instituir uma pluralidade de ações que variam desde de um 

atendimento direto ao aluno, ou a grupos deles, até uma ação em rede. No entanto, para 

que isso possa ocorrer é necessário deslocar o olhar da sala de recursos como sendo um 

espaço físico e vislumbrá-lo como um espaço institucional.  

Finaliza propondo uma discussão sobre a etapa escolar considerada prioritária na 

maioria das políticas públicas, o primeiro ciclo do ensino fundamental, como um espaço 

de concentração de salas de recursos, como uma premissa de “ajuste” de “correção” de 

um sujeito/aluno. 

Paisan, Mendes e Cia (2017), no artigo “Aspectos da organização e 

funcionamento do atendimento educacional especializado: um estudo em larga escala” 

trazem um panorama interessante após uma pesquisa on-line realizada com 1.202 

professores de sala de recursos multifuncionais (SRM) das redes de ensino de 20 estados 
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e em mais de 150 municípios. Nesta pesquisa analisa o atendimento educacional 

especializado através do funcionamento e organização das SRM.  

Retomam que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEE-EI), instituída em 2008, defende a inclusão dos alunos 

público-alvo da educação especial em classe comum e o seu atendimento educacional 

especializado garantido – realizado no contraturno –, excluindo, com isso, os serviços 

segregados. No entanto, os resultados dos estudos mostram que ainda existem localidades 

em que o AEE não ocorre no contraturno, em decorrência da, por exemplo, 

impossibilidade dos pais levarem os filhos em dois horários a escola, alunos que estudam 

em escolas de período integral ou até mesmo alunos que frequentam outros serviços no 

horário contrário ao da escola. Outro alerta importante é feito por alguns professores que 

apontam que em vários locais a demanda ainda é maior do que o serviço oferecido. Nota-

se também que, ao analisar a duração e a frequência do atendimento, este segue uma ideia 

de clínica, o que pode comprometer a concepção da inclusão escolar.  As questões 

estruturais da SRM também foram destacadas, indo muito além da queixa de falta de 

material adequado para realizar o atendimento, ressaltando a necessidade de haver uma 

equipe multidisciplinar que possa auxiliar no processo do atendimento educacional 

especializado. Desta forma, o estudo conclui que há muito para se investir em relação ao 

modelo das SRM.  

 O artigo apresentado por Victor (2015) nos traz importantes reflexões sobre a 

avaliação para o planejamento da educação especial na educação infantil. Este trabalho 

foi realizado com alguns municípios do estado do Espírito Santo, com professores de sala 

de recursos multifuncionais que atuavam com crianças na faixa etária de 0 a 6 anos.  

O primeiro aspecto a ser levantado foi a necessidade de aumentar 

quantitativamente o número de matrículas de crianças público-alvo da educação especial 

na educação infantil, destacando a importância que esta fase educacional tem para estas 

crianças. Afirma que em função das dificuldades que as crianças com deficiência têm de 

interação com o meio, resultantes de um processo histórico de exclusão, a Educação 

Infantil apresenta as possibilidades desta vivência e inclusão social, reiterando assim sua 

importância para a construção do conhecimento e desenvolvimento global.  

Continua a reflexão apresentando as SRM como forma de serviço da educação 

especial para o atendimento educacional especializado e as práticas avaliativas, quando 

em consonância com todo o trabalho realizado, garantindo que este seja de qualidade.  
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Discorre sobre o objetivo do artigo fazendo uma análise da avaliação para o 

planejamento do AEE nas salas de recursos multifuncionais. Traz a importância de que a 

prática avaliativa se distancie da ideia de controle e faça parte do processo ensino-

aprendizagem, servindo como meio para apontar caminhos sem pautar-se apenas nas 

dificuldades, de modo a explorar as possibilidades de aprendizagem dos alunos público-

alvo educação especial. Ao perceber este movimento, o ato de avaliar deve se constituir 

uma das principais funções da prática pedagógica do professor. No entanto, a partir das 

análises feitas no trabalho, foi percebido que a escola, ao não assumir o papel de 

identificação da criança público-alvo de educação especial, deixando este a cargo da área 

de saúde, atravessa o processo de avaliação nas SRM.  

Outros entraves para que o AEE seja um espaço que potencialize o 

desenvolvimento das crianças em atendimento foram identificados. Um deles é repensar 

a maneira com que ocorre a articulação entre o professor da SRM e o da turma, uma vez 

que geralmente este atendimento é feito no contraturno com a sala de recursos implantada, 

em muitos casos, numa escola de ensino fundamental. Este fato leva a outra 

recomendação que é possibilitar uma formação, a estes profissionais SRM, voltada aos 

conhecimentos específicos para atender crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação que são matriculados na educação 

infantil. 

O estudo de mestrado realizado por Ribeiro (2016) teve por objetivo descrever e 

analisar as orientações dos setores centrais de educação especial e de educação infantil, 

da Rede Municipal de Educação de São Paulo (RME-SP), para atendimento educacional 

de crianças de educação infantil de acordo com as ações implantadas em um centro de 

formação e acompanhamento à inclusão, entre 2005 e 2015. Foram realizadas sete 

entrevistas com membros da Diretoria de Orientação Técnico-Pedagógica e com a equipe 

do CEFAI da DRE Ipiranga. 

Em seu estudo, mostra que a garantia ao acesso à educação infantil, dada pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo às crianças com deficiência, não é 

inerente à permanência e ao direito de usufruir um atendimento educacional 

especializado.  

A autora ainda nos mostra que na região em que fez a pesquisa, Freguesia do 

Ó/Brasilândia, somente 24,4% das crianças de educação infantil público-alvo de 

educação especial recebiam atendimento por meio de um professor especializado 
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(PAEE). Finaliza sua pesquisa ressaltando a necessidade de outros estudos para verificar 

se, de fato, as ações efetivadas pelo município de São Paulo têm contribuído para a 

inclusão das crianças de educação infantil com deficiência. 

 

b) Formação dos profissionais que fazem o atendimento educacional 

especializado 

A formação dos professores da educação infantil que atuam com crianças público-

alvo de educação especial é um tema citado em vários artigos, no entanto, poucos foram 

os autores que a estudaram. Neste artigo as autoras Amorim, Lima e Araújo (2017) 

identificam e discutem o perfil de professores que atuam em Educação Infantil em turmas 

com e sem deficiência. O estudo foi realizado em um município do interior paulista e 

participaram vinte e seis professores divididos em dois grupos: no primeiro, dezessete 

professores responsáveis pelo atendimento educacional especializado realizado de 

maneira itinerante; no segundo, nove professores de turmas regulares com crianças 

atendidas pelo atendimento educacional especializado. 

Em ambos os grupos a maioria dos profissionais era formada em Pedagogia, 

levando a uma discussão sobre o curso: nos currículos de Pedagogia são pouco 

apresentadas disciplinas referentes a Educação Infantil e Educação Especial, fato este que 

pode ocasionar uma abordagem superficial em relação a formação inicial do profissional 

que irá atuar com esta faixa etária. 

A análise sobre os cursos de formação continuada tem diferentes justificativas 

para os grupos: os professores itinerantes, pela própria configuração da carreira, 

necessitando fazer duplas jornadas, argumentam que falta tempo para dedicar-se aos 

cursos. Já os professores de turma regular consideram que lhes falta formação para atuar 

diante das especificidades dos alunos em AEE, mesmo após frequentar os cursos 

oferecidos pela Secretaria de Educação. 

Diante de tal cenário as autoras questionam a formação inicial e continuada 

oferecida aos professores investigados: “se esta é capaz de instrumentalizar esses 

profissionais teórica e metodologicamente para que eles planejem, desenvolvam e 

avaliem situações de ensino e de aprendizagem numa perspectiva humanizadora” 

O artigo de Bernardes e Cordeiro (2016) teve como objetivo conhecer o trabalho 

docente do/no Atendimento Educacional Especializado na rede municipal de ensino do 
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Estado de Santa Catarina. Foram aplicados questionários com trinta e quatro professores 

como docentes em AEE que atuavam na Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Os autores ao apresentarem o trabalho abordaram aspectos que foram permeando 

a importância das formações de professores, por esta razão o artigo traz uma referência 

importante para ser apresentado no contexto deste tema. 

Corroboram com outros autores, Milanesi e Cia (2017), ao destacarem que o lócus 

para o oferecimento do AEE são as salas de recursos multifuncionais, implantadas em 

todo o país através do Programa de Implantação das SRM, instituído pelo MEC/SEESP 

por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007 (Brasil, 2012). 

Em sua discussão chamam atenção para temas que necessitam ser debatidos 

com/entre os professores ao se implantar uma educação na perspectiva inclusiva como: 

as diretrizes da escola brasileira, sua organização pedagógica e seus profissionais; buscar 

compreender a função e até mesmo significar o AEE como estratégia pedagógica no 

contexto escolar e problematizar os aspectos que interferem no trabalho docente. 

Justificam que “[...] por se tratar de um serviço novo para atender os estudantes da 

Educação Especial, supõe-se que muitas ações e entendimentos estejam em processo de 

implantação e reconhecimento e até mesmo façam parte da construção do serviço. Assim, 

pode-se dizer que também as professoras estão num momento de (re) conhecimento do 

serviço e do trabalho a serem realizados no AEE”. (Milanesi e Cia 2017, p.76). 

  

c) Processos de inclusão na educação infantil  

O artigo de Fachinetti, Nascimento e Giroto (2016) é uma das poucas pesquisas 

que objetiva investigar o trabalho pedagógico realizado na Educação Infantil com alunos 

público-alvo de Educação Especial. Iniciam o artigo, chamando a atenção para a 

relevância do tema nos trabalhos sobre a atuação desse professor, que é preponderante 

para a garantia do sucesso, permanência e participação desses alunos na escola desde o 

início de sua escolarização.  

A pesquisa foi realizada com quatro professores em classe regular, com alunos 

público-alvo da Educação Especial, em dois diferentes municípios do interior paulista, 

durante duas vezes por semana ao longo de um semestre, através de um roteiro de 

observação que compreendia o registro de informações sobre os recursos e estratégias 

utilizadas com estes alunos.  
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Os dados foram apresentados e discutidos seguindo cinco categorias previamente 

elencadas no roteiro de observação: perfil das salas de aula, relação professor-aluno, 

planejamento e organização das aulas, prática docente em relação aos alunos público-alvo 

da educação especial e o brincar no contexto escolar; onde verifica-se a existência de uma 

dicotomia entre o educar e o cuidar na prática dos profissionais de Educação Infantil. 

Percebe-se uma profunda ligação com o assistencialismo, que pautou por anos a história 

educacional desta faixa etária, sendo para tanto necessário um ajuste metodológico com 

o propósito de atender as demandas educacionais desse público na Educação Infantil. Tal 

reflexão constitui um desafio que deverá pautar a formação e a atuação dos profissionais 

de Educação Infantil que buscam uma educação de qualidade desses alunos.   

Milanesi e Cia (2017) trazem no artigo que retrata o atendimento educacional 

especializado nas salas de recursos multifuncionais da educação infantil importantes 

reflexões sobre este atendimento realizado com crianças desta faixa etária. O estudo foi 

realizado com seis professoras responsáveis pelo total de atendimentos nas SRM, através 

de um roteiro de entrevista em um município de porte médio no interior do Estado de São 

Paulo, que, na época da pesquisa (2013), atendia ao todo 7.539 alunos de educação 

infantil, dentre estes 99 em AEE.   

Verificou-se que estas salas de recursos multifuncionais recebiam alguns alunos 

já com laudos, outros que estavam em fase de avaliação e ainda alguns que não possuíam 

deficiência, os quais, que de acordo com a legislação referente ao atendimento 

educacional especializado, não poderiam estar matriculados nas SRM; no entanto, eles 

foram autorizados pelo município. Este dado leva as autoras a analisarem que o AEE se 

restringia as SRM, não existindo outros cenários para o atendimento. 

Outras problemáticas são apontadas pelas autoras como importantes aspectos a 

serem refletidos sobre o atendimento realizado nas SRM. Os materiais disponibilizados 

nestas salas não são adequados à faixa etária, fazendo com que os professores tenham que 

confeccioná-los ou adaptá-los. A inexistência de uma avaliação única e padronizada na 

educação infantil, tem um impacto direto no AEE, uma vez que falta de critérios sobre 

como deve ocorrer a avaliação contínua e processual dos alunos, a torna pessoal sem uma 

referência comum. Outro item muito ressaltado na pesquisa foi a relação estabelecida 

entre a família do aluno em atendimento de AEE e a escola; existe a necessidade dos 

professores e gestores da Educação Infantil de criar estratégias de aproximação com os 

responsáveis pelos alunos em atendimento nas salas de recursos multifuncionais. 
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Milanesi e Cia (2017) destacam, ao final, que o estudo analisa a fala somente dos 

profissionais que atuavam nas SRM da educação infantil, sugerindo outros estudos para 

ampliar o panorama deste atendimento. No entanto, os resultados corroboram com outro 

estudo, realizado por Fachinetti, Nascimento e Giroto (2016), feito com professores em 

classe regular que também apontam para a necessidade das políticas públicas levar em 

consideração as especificidades do público alvo da educação infantil.  

Um recente estudo realizado no Programa de Pós-Graduação Distúrbios do 

Desenvolvimento (PPGDD) por Trindade (2017), em sua dissertação de mestrado, 

analisou como tem se desenvolvido o trabalho das Salas de Recursos Multifuncionais que 

oferecem atendimento educacional especializado, no município de Mauá, com alunos de 

educação infantil. Foram analisados os prontuários de quarenta alunos da educação 

infantil, matriculados nas SRM no ano de 2015, que demonstravam o caminho percorrido 

por eles desde o encaminhamento da professora de sala regular até seu desligamento do 

atendimento educacional especializado. 

São descritas no trabalho as experiências desenvolvidas por este município e a 

primeira delas é o fato do número de escolas de educação infantil que oferecem AEE está 

adequado a demanda de alunos registrada. A autora faz uma ressalva para os casos de 

sub-registro na prevalência de alunos com Deficiência Intelectual e Transtorno do 

Espectro Autista. Em relação a documentação analisada destaca que ela permite que o 

professor conheça a condição da necessidade especial do aluno encaminhado, no entanto, 

não favorece que o profissional possa utilizá-la como vínculo entre o planejamento de 

ensino e as particularidades de cada aluno.  

A pesquisa corrobora com o estudo realizado por Milanesi e Cia (2017) ao 

recomendar uma maior interlocução entre a escola e a família dos alunos em atendimento 

nas salas de recursos multifuncionais e uma intervenção no processo de avaliação. Dentre 

outras ações, a autora recomenda que o Departamento de Educação Especial incorpore a 

utilização de instrumentos padronizados, que definam melhor o perfil cognitivo e 

comportamental dos alunos, bem como a funcionalidade e as habilidades que possuem. 

Diante do exposto, fazem-se necessários estudos mais específicos quanto ao 

atendimento educacional especializado com os alunos de Educação Infantil. Percebe-se 

que este segmento é pouco estudado, contando, em geral, com poucas pesquisas além do 

fato de serem muito específicas. 
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2.2 A POLÍTICA PAULISTANA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

foi instituída através do Decreto de nº 57.379 de 13 de outubro de 2016 (São Paulo, 2016)4 

e tem como objetivo assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem 

de crianças,  adolescentes, jovens e adultos com deficiência (visual, auditiva, física, 

intelectual, múltipla ou com sudocegueira), com transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da 

infância) ou com altas habilidades/ superdotação nas unidades educacionais e espaços 

educativos da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME – SP).  

A Secretaria Municipal de Educação faz a apresentação à rede municipal da 

Política de Educação Especial, recém instituída,  através de um documento5, acessível no 

Portal da Secretaria Municipal da Educação, no qual é salientado que esta política é 

produto de discussões realizadas por um Grupo de Trabalho, composto por representantes 

dos treze Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) e da Divisão de 

Educação Especial (DIEE), sendo que uma das mais prementes solicitações foi a 

reorganização da legislação educacional, que orienta o AEE na rede municipal de ensino. 

Outro aspecto ressaltado, segundo o documento, foi a importância de atualizar a 

legislação inclusive a nomenclatura que deve ser utilizada para denominar os educandos 

público-alvo da Educação Especial, uma vez  que o Decreto que instituiu as Diretrizes da 

Política de Educação Especial (São Paulo, 2004) no município era anterior a importantes 

legislações, no âmbito internacional à Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa 

com Deficiência em 2007 (Brasil, 2009) e no nacional a Política Nacional de Educação 

Especial (Brasil, 2008), a Lei de Diretrizes e Bases (Brasil, 2013) além da aprovação do 

Plano Municipal da Educação (São Paulo, 2015), do Plano Nacional de Educação (Brasil, 

2014) e da recém promulgada Lei Brasileira da Inclusão (Brasil, 2015). Outrossim a 

atualização da legislação, que algumas vezes conflitavam entre si, outra necessidade, 

citada no documento de apresentação, foi o alinhamento operacional e conceitual ao 

movimento de reorientação curricular, do Programa Mais Educação São Paulo6, lançado 

                                                             
4 Decreto 57.379 disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57379-de-13-de-

outubro-de-2016> Acesso em: maio 2017 
5 Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/32661.pdf Acesso em: maio 2017 
6 Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/programa-mais-educacao-sao-paulo-1/ e 

http://maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/documentos Acesso em: maio 2017 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57379-de-13-de-outubro-de-2016%3e
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57379-de-13-de-outubro-de-2016%3e
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/32661.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/programa-mais-educacao-sao-paulo-1/%20e%20http:/maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/documentos
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/programa-mais-educacao-sao-paulo-1/%20e%20http:/maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/documentos
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em 2013. O documento ainda elenca como as principais mudanças conceituais resultantes 

da Política Paulistana de Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva (São Paulo, 2016): 

 

• Organicidade – a Política está em consonância com a Legislação 

Federal e com todos os documentos produzidos pela SME de 

2013 a 2016; 

• Desloca a atenção do “sujeito” para o “meio” – trata das relações 

e interações entre pessoas com deficiência e o ambiente onde 

estão inseridas, colocando o indivíduo à frente da questão da 

deficiência; 

• Conceito de BARREIRA – primeiro documento da Educação 

Especial na RME a tratar especificamente sobre a questão;  

• Formas de Organização do AEE (colaborativo, itinerante e 

contraturno) – pensando o Atendimento Educacional 

Especializado para educandos e educandas que não precisam de 

atividades específicas nas Salas de Recursos Multifuncionais e 

sim de organização do trabalho do professor da classe comum 

nas salas de aula/espaços educativos; 

• Educação deste público como tarefa da ESCOLA e de todos os 

seus educadores, articulados com os profissionais da Educação 

Especial; Lócus da Educação Especial é a escola, e não uma 

“sala” específica da Unidade Educacional;  

• Adequação de nomenclaturas; 
 

Em relação ao Decreto de nº 57.379, dividido em oito blocos, destacam-se os 

seguintes itens: 

1º - Considerações: toda a legislação que norteia a política, ora instituída; 

2º - Princípios: no capítulo I são apresentados os doze princípios; “[...]declaram 

que, baseada na legislação citada, a SME pressupõe que a Educação Especial, como 

modalidade transversal a todos os níveis e etapas da escolarização, é pautada em 

concepções que vão para além da questão da deficiência, e conecta a proposta a toda 

produção recente da SME, na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação 

de Jovens e Adultos, passando pelo conceito de Educação Integral”; 

3º - Acesso e Permanência: “[...]todas as ações que serão articuladas nas diferentes 

instâncias da SME para o atendimento com qualidade dos educandos e educandas 

público-alvo da Educação Especial”; no capítulo II, é definido como se efetivará a 

matrícula e estabelece que a unidade escolar deverá mobilizar os recursos humanos e 

estruturais para garantir a frequência dos educandos e educandas em AEE eliminando as 

barreiras ao seu acesso permanência e efetiva participação. Estabelece uma sequência de 

dez estratégias que a SME deverá garantir em suas diversas instâncias para que além da 
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matrícula, a permanência qualificada, o acesso ao currículo, a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos público-alvo de Educação Especial. 

4º - Atendimento Educacional Especializado: considerado como “[...]o conjunto 

de atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade organizados institucionalmente, 

prestado em caráter complementar ou suplementar às atividades escolares, destinado ao 

público-alvo da Educação Especial que dele necessite”. Estas estratégias do AEE, listadas 

no capítulo III, devem ser articuladas entre os professores da Educação Especial e da 

classe comum, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento dos educandos com 

deficiência; 

5º - Serviços de Educação Especial: no capítulo IV são listados os sete serviços 

oferecidos e suas especificidades: Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

(CEFEAI), SRM, Professores de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), 

Instituições Conveniadas de Educação Especial, as Escolas Municipais de Educação 

Bilingue para Surdos (EMEBS) e as Unidades Polo de Educação Bilingue; 

6º - Educação Bilíngue para Surdos: consolida, no capítulo V, a proposta existente 

na Rede, adequando as novas proposituras e ampliando as possibilidades de atendimento 

dos educandos surdos na Rede Municipal de Educação; 

7º - Serviços de apoio: específica, no capítulo VI, o trabalho desempenhado pelos 

profissionais que atuam junto aos educandos e educandas público-alvo da Educação 

Especial e que não fazem parte do quadro do magistério; são eles Auxiliar de Vida Escolar 

(AVE), Estagiário do Quadro “Aprender Sem Limite”, Supervisão Técnica para o AVE 

e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA). Este Núcleo 

multidisciplinar quando necessário é responsável pelas atividades de avaliação, apoio e 

encaminhamento dos alunos com suspeita ou quadros de deficiência, TGD e altas 

habilidades;  

8º - Eliminação de barreiras e acessibilidade: no capítulo VII, são descritas as 

ações que devem ser tomadas nas diversas instancias da Secretaria Municipal de 

Educação para eliminação de barreiras nas comunicações, atitudinais e arquitetônicas. 

O capítulo VII traz as disposições finais do Decreto de nº 57.379 

Em 23 de dezembro de 2016, a Portaria de nº 8.764, (São Paulo, 2016)7, 

regulamenta o Decreto de nº 57.379. A Portaria é dividida em sete capítulos que se 

                                                             
7Disponível:<http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=505NTTFH4O

MT4e8S60BHDIE6M9P&PalavraChave=PORTARIA%20N%BA%208.764,%20DE%2023%20DE%20

DEZEMBRO%20DE%202016> Acesso em: maio 2017 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=505NTTFH4OMT4e8S60BHDIE6M9P&PalavraChave=PORTARIA%20N%BA%208.764,%20DE%2023%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202016
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=505NTTFH4OMT4e8S60BHDIE6M9P&PalavraChave=PORTARIA%20N%BA%208.764,%20DE%2023%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202016
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=505NTTFH4OMT4e8S60BHDIE6M9P&PalavraChave=PORTARIA%20N%BA%208.764,%20DE%2023%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202016
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seguem após as considerações e finaliza com os cinco anexos, aqui detalhados com 

destaques feitos pela pesquisadora, voltados a alunos de Escola Municipal de Educação 

Infantil.  

Considerações iniciais: reitera alguns princípios já apresentados no referido 

decreto e cita a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007) 

ao apresentar que “[...]pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

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

igualdade de condições com as demais pessoas”;  

Capítulo I - Acesso e Permanência: apresenta novamente o público-alvo de 

Educação Especial, sua forma de cadastro no censo escolar e na Escola Online (EOL), 

conforme anexo I; trata da obrigatoriedade da matrícula e como inserir no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola o atendimento educacional especializado, especificado anexo 

II; 

Capítulo II - Serviços de Educação Especial: retoma os serviços oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação (SME):  especifica as funções do Centro de Formação 

e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI); estabelece a quem são destinadas às SRM, como 

são instaladas e extintas além das funções do Professor de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão (PAAI) aqui especificadas; 

Art. 7º - O CEFAI, por meio da atuação de seu Coordenador e pelo 

trabalho dos Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – 

PAAIs, profissionais vinculados a este Centro e que realizam o apoio e 

acompanhamento pedagógico à Comunidade Educativa, terão como 

atribuições: 

I - analisar a demanda do território otimizando o uso dos serviços de 

Educação Especial e dos recursos humanos disponíveis, visando 

ampliar a oferta de AEE; 

II - implementar as diretrizes relativas às Políticas de Educação 

Especial da SME, articular as ações intersetoriais e inter secretariais 

com vistas a fortalecer a Rede de Proteção Social no âmbito de cada 

território; 

III - organizar, coordenar, acompanhar e avaliar ações de formação 

permanente aos educadores das Unidades Educacionais por meio de 

cursos, reuniões formativas, grupos de estudo, seminários e formação 

in loco, nos horários coletivos e em outros planejados pelas Equipes 

Gestoras; 

IV - participar das discussões sobre as práticas educacionais 

desenvolvidas nas U.Es, em parceria com o Coordenador Pedagógico, 

os familiares e responsáveis e demais educadores envolvidos, na 

construção de ações que garantam a aprendizagem, o desenvolvimento, 

a autonomia e a participação plena dos educandos e educandas; 
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V – disponibilizar, com recursos fornecidos pela SME/DRE, materiais 

às Unidades Educacionais, bem como orientá-las quanto à utilização 

dos recursos financeiros para a aquisição de materiais e o 

desenvolvimento de suas ações voltadas ao AEE; 

VI - apoiar a institucionalização do AEE no Projeto Político -

Pedagógico das Unidades Educacionais; 

VIII - realizar o AEE itinerante, por meio da atuação colaborativa, nos 

diferentes tempos e espaços educativos, dentro do turno de aula do 

educando e educanda, colaborando com o professor regente da classe 

comum e demais educadores no desenvolvimento de estratégias e 

recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

IX – orientar, acompanhar a elaboração e execução do Plano de AEE, 

de forma articulada com os demais educadores da U.E, nas formas de 

contraturno e colaborativo nos termos do § 3º do Artigo 5º do Decreto 

nº 57.379/16, dos educandos e educandas de acordo com o Anexo III, 

parte integrante desta Portaria; 

X – acompanhar, avaliar e reorientar as ações desenvolvidas pelo 

Professor de Atendimento Educacional Especializado – PAEE; 

XI - promover ações que fortaleçam o diálogo, a participação e 

orientem à comunidade escolar, em relação aos direitos das pessoas 

com deficiência, bem como a importância do envolvimento dos 

familiares e responsáveis no acompanhamento da vida escolar; 

XII – estabelecer parceria com o Supervisor Escolar, no 

acompanhamento, orientação e avaliação do trabalho desenvolvido nas 

instituições de Educação Especial conveniadas à SME; 

XIII – sistematizar e documentar as práticas pedagógicas do território, 

produzindo dados e registros para contribuir na elaboração de políticas 

para a área no âmbito da SME; 

XIV – elaborar e manter atualizados os registros do acompanhamento 

às U.Es e das demais ações desenvolvidas; 

XV - elaborar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado de suas 

ações, divulgando-o e mantendo os registros e arquivos atualizados. 

Capítulo III - Atendimento Educacional Especializado – AEE: é um capítulo 

grande da portaria compreendendo do artigo 17 ao 47. Retrata quem são os responsáveis 

na escola pelo AEE, sobre o AEE domiciliar, encaminhamento e desligamento do aluno 

para o AEE. O artigo 23, publicado no DOM de 24/12/2016 (pag. 9), descreve as formas 

com que a escola poderá organizar o AEE, sendo elas: 

 
I. Por meio de trabalho colaborativo: desenvolvido dentro do turno, 

articulado com profissionais de todas as áreas do conhecimento, em 

todos os tempos e espaços educativos, assegurando atendimento das 

especialidades de cada educando e educanda, expressas no Plano de 

AEE, por meio de acompanhamento sistemático do PAEE; 

II. No contraturno: atendimento às especificidades de cada educando, 

expressas no Plano de AEE, no contraturno escolar, realizado pelo 

PAEE (professor de atendimento educacional especializado), na 

própria U.E., em uma U.E. do entorno ou em Centro de Atendimento 

Educacional Especializado – CAEE em Instituição Especial 

conveniada com SME (Secretaria Municipal de Educação); 

III.Por meio do trabalho itinerante: dentro do turno, de forma articulada 

e colaborativa com professores da turma, a Equipe Gestora, o PAAI e 

demais profissionais, assegurando o atendimento às especialidades de 

cada educando, expressa no Plano de AEE. 
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Trata, ainda, da oferta do Atendimento Educacional Especializado na educação 

infantil que deverá considerar o disposto na Nota Técnica Conjunta nº 

02/2015/MEC/SECADI/DPEE/SEB/DICEI8, de 04 de agosto de 2015(Brasil, 2015). 

Esta Nota Técnica traz as “Orientações para a organização e oferta de AEE na Educação 

Infantil” e destaca que “[...] 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”. Ao citar todos os espaços reitera 

que o AEE não deve ficar restrito as SRM, mas utilizar os variados ambientes como 

parque, refeitório, sala de recreação, dentre outros.  

O cargo do Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), 

designação, suas atribuições são deliberadas nos artigos 35 a 40 que regulamenta sobre o 

número de alunos em AEE que serão atendidos, publicado no DOM de 24/12/2016 (pag. 

10): 

 

Art. 35 – Cada PAEE atenderá de 12(doze) a 20(vinte) educandos e 

educandas, independentemente da forma de AEE e da necessidade de 

acompanhamento às classes comuns, considerando as necessidades 

específicas dos educandos e educandas e a organização da Unidade 

Educacional (grifo nosso).  

Art. 36 – Para o pleno atendimento a demanda, o PAEE poderá 

cumprir sua jornada de trabalho em 2(duas) U.E da mesma DRE, 

que tenham de 05(cinco) a 11(onze) educandos e educandas que 

necessitem de AEE, não ultrapassando o número máximo de educandos 

atendidos previsto no art. 35 desta Portaria (grifo nosso); 

§ 1º – Para autorização da composição das duas Unidades que 

trabalharão com PAEE compartilhado, a DRE/DIPED/CEFAI e a 

Supervisão Escolar deverão considerar: 

a) atendimento integral da demanda das duas U.E; 

b) a proximidade; 

c) a compatibilidade de horários e turnos. 

§ 2º - Para organização do compartilhamento do PAEE, poderão ser 

consideradas a junção de: 

- EMEI com EMEI; 

- EMEI com EMEF/EMEFM/CIEJA; ou 

- EMEF/EMEFM/CIEJA com EMEF/EMEFM/CIEJA. 

Art. 38 – Nas U.E com número menor que 5(cinco) educando e 

educandas público alvo da Educação Especial, estes deverão ser 

encaminhados para Unidades do entorno ou CAEE ou contar com 

o AEE itinerante, por meio do CEFAI (grifo nosso). 

                                                             
8 Disponível: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-

ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-

pdf&Itemid=30192 > Acesso em: jul. 2017 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
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Art. 39 - A Unidade Educacional, que não possuir SRM instalada 

poderá designar um Professor de AEE para atuar prestando 

Atendimento Educacional Especializado na forma colaborativa e desde 

que: 

I - comprovada a matrícula de, no mínimo 12 (doze) educandos ou 

educandas que necessitem de AEE (grifo nosso); ou  

II - nos casos previstos no caput do art.36, desta Portaria. 

 

 O Artigo 45 da Portaria, por sua vez, determina que os alunos de educação infantil 

de 4 a 6 anos, matriculados no período integral (permanecem oito horas na escola) terão 

o atendimento educacional especializado realizado, no seu horário de frequência à 

unidade educacional, nas modalidades colaborativa e itinerante. Os alunos matriculados 

em período parcial, que permanecem seis horas na escola, poderão ser encaminhados para 

o atendimento, na modalidade contraturno, após avaliação pedagógica e/ou estudo de 

caso que indique não ser possível o atendimento nas formas colaborativa e itinerante. 

Destaca-se que nas modalidades colaborativa e contraturno, o AEE é feito pelo professor 

de especializado (PAEE) e na modalidade itinerante ele é realizado de maneira articulada 

entre o professor da turma, a Equipe Gestora da escola e com um Professor de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão (PAAI), ligado ao CEFAI da região. 

 

Finaliza o capítulo III com as atribuições do Coordenador Pedagógico, Diretor, 

Supervisor Escolar, dos Docentes da Unidade Educacional, do Quadro de Apoio e 

CEFAI. 

Capítulo IV - Educação Bilingue, este capítulo bastante detalhado, 

compreendendo do artigo 46 ao 82, define o público-alvo que será atendido, a organização 

e a oferta da Educação Bilingue, e específica que na Educação Infantil: 

  

Art. 56 - O atendimento na classe bilíngue será organizado conforme 

segue: 

I –Classe Bilíngue I: 

a) na Educação Infantil, composta por crianças surdas 

do Infantil I e Infantil II; 

Art. 64 – A formação dos agrupamentos/turmas/classes observará ao 

que segue: 

a) nas EMEBSs: 

- na Educação Infantil (0-3 anos) – em média, 6 (seis) bebês 

e crianças por agrupamento; 

- na Educação Infantil (4 e 5 anos) – em média, 8 (oito) crianças por 

agrupamento (grifo nosso); 
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Capítulo V - Serviços de Apoio, neste capítulo define que “[...]os profissionais de 

apoio deverão atuar para a promoção da autonomia e independência dos educandos e 

educandas público alvo da Educação Especial, evitando a tutela, de forma a respeitar a 

dignidade inerente à autonomia individual e a individualidade do sujeito”. Traz as 

atribuições do Auxiliar de Vida Escolar (AVE), dos Estagiários, do Coordenador 

Pedagógico e do Diretor da unidade educacional. Finaliza com o que caberá a 

DRE/DIPED/CEFAI como um serviço de apoio.  

Capítulo VI - Eliminação de Barreiras e Acessibilidade inicia o capítulo tratando 

das funções de SME/ DRE e UE frente a eliminação das barreiras arquitetônicas. 

Acrescenta que o serviço municipal de transporte gratuito – Vai e Volta – através de 

veículos adaptados deverá assegurar os serviços constantes nesta Portaria. Finaliza 

abordando os recursos orçamentários específicos da Educação Especial. 

Capítulo VII - Disposições finais são bastante abrangentes. Tratam do direito a 

certificação dos alunos da Educação Especial; a suplementação da formação dos alunos 

com altas habilidades/ superdotação; estabelece o prazo do ano de 2017 para a adaptação 

dos Professores de Atendimento Educacional Especializado como Professor regente de 

Classe Bilíngue nas Unidades Polo de Educação Bilíngue e Professores de Projetos 

Especializados nas EMEBS, para os termos desta Portaria e finaliza informando que a 

Portaria entrará em vigor em 01/01/2017, revogando as demais legislações anteriores 

sobre Educação Especial. 

Anexo I traz as orientações quanto ao público-alvo da Educação Especial, de 

acordo com o indicado pelo MEC/INEP e as diretrizes de SME, caracterizando cada uma 

das necessidades especiais. Aborda o cadastramento no EOL e sobre o acesso ao AEE. 

Anexo II trata do Projeto Político Pedagógico (PPP), discorrendo sobre as 

mobilizações indispensáveis das necessidades específicas dos alunos público-alvo da 

Educação Especial. 

Anexo III apresenta o Plano de Atendimento Educacional Especializado, as ações 

a serem desenvolvidas para o acesso, a permanência e a efetiva participação nas variadas 

atividades, tempos e espaços educativos. 

Anexo IV descreve o referencial orientador para a realização dos Estudos de Caso 

para encaminhamento ao AEE. 

Anexo V traz a Ficha de Inscrição para o professor se candidatar ao cargo de 

Professor de Atendimento Educacional Especializado (PAEE). 
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Pelo exposto, vê-se a complexidade da Política Paulistana de Educação Especial 

na Perspectiva Inclusiva que entrou em vigor no início do ano de 2017. A autora desta 

dissertação, professora da educação infantil no município de São Paulo percebe algumas 

dificuldades para execução desta política. Esta dissertação pretende fazer uma análise da 

mesma. A seguir os objetivos da pesquisa são apontados.
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3 OBJETIVOS  

1) objetivo geral é analisar o atendimento educacional especializado proposto na 

Política de Educação Especial implantada no município em 2016, nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEI), com alunos de 4 e 5 anos. 

2) objetivos específicos: 

a) Averiguar como é organizado o atendimento educacional especializado 

nas escolas de educação infantil em uma Diretoria Regional de Educação, na 

região oeste da cidade de São Paulo; 

b) Identificar a visão do professor de EMEI frente ao atendimento 

educacional especializado realizado na Educação Infantil. 
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 4 MÉTODO 

O tipo do estudo é pesquisa transversal com uma abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo-analítico, por meio de uma análise documental e de coleta de dados através de 

entrevistas semiestruturadas e questionários.  

A pesquisa foi devidamente submetida e aprovada pela Plataforma Brasil – 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a inscrição 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 84319517.9.0000.0084. 

Entretanto, parte de sua execução prévia à aprovação, a pesquisa online, está calçada na 

Resolução 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde9: 

 

Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP:  I – pesquisa de opinião pública com participantes 

não identificados;  II – pesquisa que utilize informações de acesso 

público, nos termos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

III – pesquisa que utilize informações de domínio público; IV - 

pesquisa censitária; V - pesquisa com bancos de dados, cujas 

informações são agregadas, sem possibilidade de identificação 

individual; e VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos 

científicos para revisão da literatura científica; VII - pesquisa que 

objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não 

revelem dados que possam identificar o sujeito; e VIII – atividade 

realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou 

treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de 

graduação, de curso técnico, ou de profissionais em especialização 

(grifo nosso).  

 

4.1 PROCEDIMENTOS 

4.1.1 Local da Pesquisa: 

A presente pesquisa, conforme citado anteriormente, foi realizada na região Oeste 

da cidade de São Paulo, em uma Diretoria Regional de Educação (DRE), a qual designou 

uma EMEI instalada em um Centro Educacional Unificado (CEU) como local de coleta 

de dados. 

Caracterização da Diretoria Regional – DRE 

A Diretoria Regional de Educação (DRE) localiza-se na região Oeste da cidade 

de São Paulo e é uma das treze diretorias que compõem a divisão geográfico-

                                                             
9 Disponível em:<http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf> Acesso em: out. 

2017 

http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf
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administrativa da Prefeitura paulistana. Cada uma das treze diretorias responde por 

escolas do perímetro de duas ou mais prefeituras regionais da cidade de São Paulo.  

Nessa diretoria havia vinte e nove Escolas Municipais de Educação Infantil, 

(EMEI), um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) e dois Centros 

Educacionais Unificados (CEU), que atendem um total de 891610 alunos entre 4 e 5 anos, 

segundo os dados disponíveis no Portal da SME-SP. 

A diversidade caracterizada pelas treze diretorias de educação, em função das 

condições infra estruturais, econômicas, políticas e socioculturais, poderá incorrer nas 

efetivações de uma mesma política educacional. A presente pesquisa retrata este cenário, 

onde o foco recai sobre a educação infantil, a faixa etária de 4 e 5 anos, na região oeste 

que abrange uma área de 87,8 km, com uma população de 717.96011  habitantes e que 

embora não represente a realidade de todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Educação, certamente é um recorte significativo em conformidade às suas 

singularidades.  

A escolha da região oeste foi por conveniência desta pesquisadora, que atua nessa 

localidade como professora de Educação Infantil na rede municipal.  

 

Caracterização do Centro Educacional Unificado – CEU  

O CEU é um complexo educacional, esportivo e cultural caracterizado como 

espaço público múltiplo. O complexo educacional, onde foi realizado a pesquisa abriga 

cinco Unidades Escolares: Centro de Educação Infantil (CEI – crianças de zero a 3 anos 

e 11 meses), Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI – crianças de 4 e 5 anos e 11 

meses), Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF – 1º ao 9º ano e EJA – Escola 

de Jovens e Adultos), ETEC (Escola Técnica Estadual) e Universidade no Centro 

Educacional Unificado (UNICEU) – Polo (cursos universitários semipresenciais). Em 

cada Unidade Educacional existe uma equipe gestora, que busca um trabalho articulado 

às demais unidades, responsabilidade de uma gestão central que faz esta coordenação.  

Tem em sua infraestrutura: teatro com 450 lugares, biblioteca , telecentro, três  

piscinas, uma quadra coberta (ginásio), quatro quadras descobertas, uma pista de skate, 

um campo de areia, uma sala de ginástica, uma sala de dança, uma sala multiuso, um 

                                                             
10Disponível em:<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#> Acesso em: fev. 2018 
11Disponível em: 

http:<//www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demograficos/index.p

hp?p=12758> Acesso em: out. 2017 

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#> Acesso
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758/
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estúdio de música, um ateliê de arte, um ateliê de costura, uma sala do clube de xadrez, 

um parque externo, uma padaria escola. 

A EMEI instalada no CEU, na época da pesquisa (nov. 2017), atendia 349 alunos 

divididos em doze turmas, em média com vinte e nove alunos por sala. Nas Tabela 1 e 2 

são apresentadas a organização da EMEI.  

Tabela 1 – Organização educacional da Escola Municipal de Educação Infantil do 

Centro de Educação Unificado. 

 

 

 

                       

 

              Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação12 - referência 2017 

 

Tabela 2 – Organização estrutural e funcional da Escola Municipal de Educação 

Infantil do Centro de Educação Unificado. 

Infraestrutura física 07 salas de aula, 01 brinquedoteca e 01 sala de leitura 

Equipe gestora 1 Diretor, 1 Assis. de Direção e 1 Coordenador Pedagógico 

Equipe docente 18 Professores 

Equipe de apoio 03 Auxiliares Técnico de Educação-ATE 

    Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação13 - referência 2017 

 

4.1.2 Participantes da pesquisa 

Participantes que constituíram a amostra: 

a) coordenadoras do Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão 

(CEFAI); 

b) diretora e a professora responsável pelo AEE dos alunos da EMEI;  

c) professores educação infantil da Rede Municipal de Educação de SP 

participantes respondentes de um questionário disponibilizado online. 

4.1.3 Instrumentos  

Principais instrumentos utilizados durante a pesquisa: 

a) Dois roteiros de entrevista semiestruturada elaborados pela pesquisadora; 

b) Questionário online elaborado pela pesquisadora. 

                                                             
12Disponível em:<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso em: jul. 2017  
13Disponível em:<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso em: jul. 2017  

Dois turnos de seis horas: matutino e vespertino 

Infantil I - 4 anos  179 alunos   

Infantil II - 5 anos  171 alunos  
 

            Total  349 alunos    

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso
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Etapas desenvolvidas 

Iniciamos a pesquisa apresentando a solicitação para realização da mesma junto à 

Secretaria Municipal de Educação em maio de 2017 e posteriormente à DRE, seguindo 

as exigências internas da PMSP descritas na Circular nº 003/2017/SME-G de 21 de março 

de 2017. Mediante as autorizações iniciarmos a coleta de dados seguindo as etapas: 

1ª ETAPA – conversa com a coordenação do Centro de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) para apresentar a pesquisa e seus objetivos; em 

seguida foi realizada a entrevista semiestruturada (apêndice A) transcrita pela 

pesquisadora. O objetivo foi identificar os critérios usados por este CEFAI para a 

implantação do AEE nas EMEI nas três modalidades propostas na Política de Educação 

Especial implantada em 2016. Esta entrevista foi realizada com a coordenadora que 

ocupou o cargo até novembro de 2017.  

2ª ETAPA – conversa com a Diretora e a professora da responsável pelo AEE da 

EMEI do CEU com o objetivo de explicar o objetivo da pesquisa e apresentar o projeto 

de estudo. Em um segundo momento realizamos a entrevista semiestruturada (apêndice 

B) transcrita pela pesquisadora, com a professora de atendimento educacional 

especializado (PAEE) para identificar a forma de atendimento e fazer a caracterização 

dos alunos atendidos. Tivemos a oportunidade de averiguar a documentação dos alunos 

da EMEI em AEE que frequentavam a SRM: avaliações existentes, diagnóstico e 

encaminhamentos. 

3ª ETAPA – em função da troca na coordenação do Centro de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) tivemos nova conversa para apresentar a pesquisa 

e seus objetivos e em seguida obtivemos os dados da demanda de alunos atendidos nas 

escolas de educação infantil da Diretoria Regional de Educação, que estivesse em AEE 

(apêndice C). Estes dados foram obtidos em fevereiro de 2018 com a atual coordenadora 

do CEFAI.  

4ª ETAPA – foram realizados os questionários com 60 professores que atuam em 

EMEI, e tenham alunos em AEE. A escolha destes professores foi feita de maneira 

aleatória através de uma rede social (apêndice D).  

Foi elaborado um questionário piloto, pela pesquisadora, com o objetivo de 

verificar a visão do professor em relação ao AEE realizado na EMEI nas seguintes 

variáveis: tempo de atuação na EMEI, formação em Educação Especial, conhecimento da 

Política Paulistana implantada em 2016 e realização do AEE. Este questionário piloto foi 
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um instrumento estruturado com perguntas contendo questões abertas e fechadas e foi 

publicado em um grupo de rede social, no qual fazem parte 18 profissionais da educação, 

dentre eles 16 são professores de educação infantil da rede municipal de educação.  

Esse procedimento foi feito para identificar possíveis falhas na estrutura, através 

de questões não compreendidas ou com dúbia interpretação, que eventualmente pudessem 

comprometer o instrumento.  

Mediante o resultado do grupo piloto (n=09), foram feitas alterações necessárias 

para o questionário final, intitulado “Instrumento sobre o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE realizado com alunos de EMEI”. 

O questionário foi compartilhado na rede social Facebook, no período entre 

02/04/2018 a 01/05/2018, em dois grupos: 

- Professores da Prefeitura de São Paulo; 

- Professores de Educação Infantil da Prefeitura de São Paulo. 

Durante este período foram feitas algumas incursões, compartilhando novamente 

o link da pesquisa, nos dias 08/4, 14/04, 17/04, 21/04, 25/04 e 30/04. 

Quadro 2 - Alterações realizadas no questionário-piloto e questionário final. 

Questionário-piloto Alterações Questionário final 

Trabalhou ou trabalha 

com alunos em AEE na 

EMEI? 

 Sim   

 Não   

Acrescentou-se na opção 

negativa a instrução de 

finalizar o questionário, 

indo para questão 11-

Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Trabalha ou trabalhou 

com alunos em AEE na 

EMEI?? 

 Sim   

 NÃO - Vá direto para a 

questão 11 

 

Você tem formação em 

Educação Especial? 

 Sim   

 Não   

 

Alterou-se as opções de 

resposta de formação, 

distinguindo a formação 

inicial da continuada. 

Você tem formação em 

Educação Especial?? 

 Sim, formação 

específica com habilitação 

ou especialização em 

Educação Especial, em 

uma de suas áreas, ou em 

Educação Inclusiva 

 Sim, formação 

continuada dos 

profissionais de educação 

que atuam nas classes 

comuns das unidades 

educacionais 

 Não     
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      Fonte: Material que compõe o acervo da pesquisadora  
 

Na primeira questão optou-se em acrescentar na opção negativa a instrução para 

que caso o respondente não tenha trabalhado com alunos em AEE na EMEI finalize o 

questionário, dirigindo-se a questão 11 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Na questão que aborda a formação do professor, decidiu-se alterar as opções de 

resposta esclarecendo o que era entendido por ter formação em Educação Especial. Para 

tal foi utilizada como referência a Portaria nº 8.764/16 que normatiza a atual Política de 

Educação Especial, que faz distinção entre a formação inicial e a formação continuada.  

Marque se você teve em 

sua sala de aula pelo  

menos 1 dos seguintes 

alunos (pode utilizar mais 

de uma alternativa):  

 Deficiência visual 

 Deficiência auditiva 

 Deficiência física 

 Deficiência intelectual 

 Deficiência múltipla   

 Autismo (Transtorno 

Global do 

Desenvolvimento, 

qualquer tipo)   

 Altas habilidades ou 

superdotação   

 Sem laudo    

Optou-se em desmembrar a 

questão deixando  

evidenciado se os alunos 

tinham ou não laudo antes 

de especificar os tipos de 

AEE, além de especificar o 

a Deficiência Múltipla. 

A maioria dos alunos com 

que trabalha ou  

 

trabalhou em AEE na 

EMEI tinha laudo? 

 Sim   

 Não  

Dentre os alunos com 

laudo, assinale quais você 

tem ou teve em sua sala 

de aula (pode utilizar 

mais de uma alternativa):  

 Deficiência visual 

 Deficiência auditiva 

 Deficiência física 

 Deficiência intelectual 

 Deficiência múltipla 

(ocorrência no mesmo 

aluno de duas ou mais 

deficiências 

simultaneamente) 

 Autismo (Transtorno 

Global do 

Desenvolvimento, 

qualquer tipo)   

 Altas habilidades ou 

superdotação   

O AEE em sua EMEI é 

realizado?  

 Professor especializado 

- PAEE   

 Pelo professor de sala   

 Pelo estagiário   

Outros: ___________ 

Alterou-se o enunciado da 

questão evidenciando a 

responsabilidade pelo 

AEE. 

Quem é responsável pelo 

AEE na EMEI em que 

trabalha ou trabalhou?  

 Professor especializado 

- PAEE   

 Professor de sala   

 Estagiário   

Outros: ___________ 
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Ao abordarmos os tipos de AEE, optou-se em desmembrar a questão por 

considerar importante saber efetivamente sobre a existência de alunos com laudo. 

Percebeu-se que este aspecto havia ficado inserido nos tipos de AEE, correndo o risco de 

passar desapercebido pelo respondente. Decidiu-se também em esclarecer o que é 

entendido por Deficiência Múltipla, para não levar a dúbia interpretação. 

A última alteração foi no enunciado da questão que trata sobre a execução do 

AEE; optou-se por evidenciar a responsabilidade do atendimento, com a intenção que o 

respondente diferenciasse as ações de apoio das intervenções realizadas neste 

atendimento.  

Os respondentes do questionário-piloto não sugeriram alterações ou reportaram 

dificuldade em compreender as questões. Os respondentes levaram em média para 

concluírem, nos dois questionários (piloto e final), quatro minutos.  
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 5 RESULTADOS 

5.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DEMANDA DA 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO  

 No primeiro bimestre de 2018 a DRE era composta por trinta e duas EMEI, 

incluindo dois CEU e uma CEMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, atendendo 

8.916 alunos com quatro e cinco anos. Em vinte e oito destas escolas era oferecido AEE 

e em quatro delas não havia demanda identificada até o final de março de 2018, conforme 

tabela 3. A porcentagem de alunos em AEE na DRE é de 1,02, totalizando 91 

atendimentos, conforme tabela 4. 

Tabela 3 – Totais de Escolas Municipais de Educação Infantil e modalidades de 

atendimento educacional especializado oferecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal da Secretaria Municipal de Educação14 e entrevista transcrita que compõe o acervo 

da pesquisadora 

Tabela 4 – Totais alunos atendidos nas Escolas Municipais de Educação Infantil 

e de atendimento educacional especializado oferecido.  

Diretoria Regional de 

Educação  

Quantidade % 

Total alunos atendidos nas 

EMEI 

8916 100 

Total alunos em AEE 91 1,02 

 

Fonte: Portal da SME15 e entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora 

A Portaria 8764/16 em seu anexo 1 apresenta as orientações para cadastramento 

no sistema Escola Online (EOL) dos educandos público-alvo de Educação Especial: 

Deficiência Física; Deficiência auditiva/surdez, classificada em surdez leve/moderada e 

surdez severa/profunda; Deficiência visual, classificada em baixa visão e cegueira; 

Deficiência intelectual; Deficiência múltipla; Transtornos Globais de Desenvolvimento, 

                                                             
14 Disponível em:<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso em: fev. 2018  
15 Disponível em:<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso em: fev. 2018 

Diretoria Regional de 

Educação  

Quantidade % 

Total de EMEI 32 100 

Total EMEI com AEE 28 87,5 

EMEI na modalidade 

Itinerante 

27 96,4 

EMEI com SRM modalidade 

Contraturno 

01 3,6 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#>Acesso


- 46 - 
 

incluindo-se alunos com Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Transtorno 

Desintegrativo da Infância; Altas Habilidades ou Superdotação.  

Ao elaborarmos a Tabela 5 optamos por apresentar os dados segundo as cinco 

Deficiências (auditiva, visual, física, intelectual e múltipla), TGD e Altas Habilidades 

sem especificar as classificações ou especificações de cada uma destas categorias e 

acrescentamos o sexo dos alunos. 

Tabela 5 – Alunos em atendimento educacional especializado segundo categorias 

da Portaria 8764/16 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora 

 

 Verifica-se na tabela 5 que no primeiro bimestre de 2018 havia um predomínio de 

crianças com Deficiência Intelectual e TGD, seguido de Deficiência Física. Alunos com 

altas habilidades não foram registrados. Os dados apresentados corroboram com os 

apresentados na pesquisa realizada em 2015 por Ribeiro (2016) em uma outra Diretoria 

Regional de Educação do Ipiranga, no município de São Paulo.   

 Tabela 6 – Alunos em atendimento educacional especializado nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil da Diretoria Regional de Educação, segundo o sexo. 

Sexo Total 

Masculino 52 

Feminino 39 

 Fonte: entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora 

Percebemos na tabela acima uma predominância de alunos do sexo masculino 

indo de encontro a pesquisa realizada em 2015 por Trindade (2016). 

 

Categoria Total 

Altas Habilidades 0 

Deficiência Auditiva 3 

Deficiência Visual 1 

Deficiência Física 21 

Deficiência Intelectual 25 

Deficiência Múltipla 16 

Transtornos Globais do 

Desenvolvimento 

25 
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5.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EMEI do CEU - SALA 

DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

Esta SRM iniciou suas atividades seguindo as orientações da Portaria 8.764/16 no 

mês de outubro de 2017. Anteriormente a instituição desta Política de Educação Especial, 

em outubro de 2016, o atendimento realizado na sala de recursos, era somente para alunos 

com deficiência auditiva, denominada uma Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

(SAAI) polo que recebia alunos de EMEI e EMEF do entorno. Com a reestruturação a 

professora responsável pelo atendimento, agora denominada, professor de atendimento 

educacional especializado (PAEE) passou a ser responsável pelo AEE da EMEI do CEU.  

A pesquisada tem formação em pós-graduação em quatro deficiências (auditiva. 

visual, intelectual e física) com especialização em Libras. Atua com o AEE há seis anos 

e foi responsável pela montagem desta sala de recursos em 2011 para o atendimento 

específico em deficiência auditiva. Uma dificuldade que encontra pensando no aspecto 

de infraestrutura é a confecção dos materiais de tecnologia assistiva e adaptação dos 

recursos disponíveis para o atendimento de múltiplas especificidades, uma vez que a sala 

foi inicialmente pensada e montada tendo como referência uma única deficiência. 

Considera o espaço da sala de aula adequado para o atendimento, é amplo, arejado, bem 

iluminado e acessível aos alunos, ficando muito próximo ao elevador. 

Na época da entrevista, novembro de 2017, o plano de AEE estava em fase de 

elaboração, sendo a PAEE responsável por sua confecção juntamente com a equipe do 

Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI). Na entrevista a professora 

diz que o acesso aos demais professores da EMEI é muito bom, no entanto, comenta que 

em muitos momentos sente-se solitária frente ao atendimento realizado, uma vez que faz 

a modalidade colaborativa com os professores de sala regular, mas o inverso não ocorre, 

que a parceria de ambos os lados não se efetiva.  

Ao ser questionada quais seriam os maiores entraves para o AEE na EMEI, 

acredita que seja o fato da SRM atender múltiplas situações (caráter generalista); mesmo 

com formação em quatro deficiências não se sente preparada para atender alguns casos 

de alunos. Outro aspecto levantado é quanto a assiduidade dos alunos, faltam em muitos 

dias, tem a impressão que os pais não encaram com seriedade o atendimento realizado. 

A profissional informou que fazia atendimentos de noventa minutos, geralmente 

uma vez por semana com os alunos em AEE e que as atividades são desenvolvidas tendo 

como objetivo o enriquecimento curricular dos alunos através de música, artes, leitura, 
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jogos. Desenvolve também projetos de acordo com a necessidade do atendimento, 

dramatização, prancha de comunicação, movimento de pinça, informática acessível ou 

ensino de libras.  

Terminada a entrevista foram disponibilizadas as documentações do prontuário 

dos alunos em AEE e as existentes na SRM. Alguns alunos apresentam uma ampla 

documentação, em especial os que já tem laudo. A professora da SRM elaborou uma ficha 

de matrícula e uma de anamnese complementar a que o aluno tem em seu prontuário, 

segundo a profissional, para facilitar o acesso aos dados dos alunos, além de 

complementar com informações que considera importante, conforme quadros 3 e 4 

Quadro 3 – Documentação existente no prontuário e na sala de recursos 

multifuncionais dos alunos em atendimento educacional especializado 

Fonte: Anotações da verificação do prontuário dos alunos que compõe o acervo da pesquisadora 

Quadro 4 – Alunos em atendimento educacional especializado na sala de 

recursos multifuncionais da Escola Municipal de Educação Infantil do Centro 

Educacional Unificado 

Documentação no prontuário dos alunos em 

atendimento educacional especializado 

Documentação na Sala de Recursos 

Multifuncionais 

Laudo Ficha de matrícula elaborada pela PAEE 

Anamnese Anamnese feita pela PAEE 

Relatório Relatório (mesmo do prontuário) 

Encaminhamento para o AEE Encaminhamentos feitos juntamente com 

a Coordenadora Pedagógica da escola 

Convocação de pais ou responsáveis Convocação de pais ou responsáveis 

Avaliações – somente em caso de alunos 

com Deficiência auditiva 

Diário de classe para registro das 

atividades e controle de frequência 

Data de 

Nascimento 

Sexo Motivo do 

encaminhamento 

para o AEE 

Documentação Demais informações 

07/01/02011 masculino TGD - TEA Completa Autorização dos pais e da 

DRE/CEFAI para ficar na 

EMEI apesar de já ter 6 anos 

29/02/2012 masculino DI Completa  
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Fonte: - Anotações da verificação do prontuário dos alunos que compõe o acervo da pesquisadora 

Durante a conversa com a Diretora da unidade educacional no momento de 

apresentação da pesquisa, esta informou que na EMEI do CEU existiam outros dois 

alunos considerados público-alvo de educação especial, no entanto, em função da 

inviabilidade dos pais trazerem no contraturno, não frequentavam a SRM e recebiam o 

atendimento na modalidade colaborativa, realizado pela professora de atendimento 

educacional especializado (PAEE). Um destes alunos foi diagnosticado com Deficiência 

Múltipla, cadeirante, com um quadro grande de comprometimento, tem constantes crises 

de convulsão. O outro aluno era um possível TEA ainda sem laudo, em investigação, 

conforme tabela 7.  

Tabela 7 – Total de atendimentos educacionais especializados realizados nas 

Escola Municipal de Educação Infantil do Centro Educacional Unificado  

  

 

 

 

 

Fonte: Entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora 

Tabela 8 – Características dos alunos em atendimento educacional especializado 

na Escola Municipal de Educação Infantil do Centro Educacional Unificado 

Fonte: Entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora 

Conforme tabela 8, havia na EMEI do CEU uma predominância de alunos do sexo 

masculino, com 5 anos, frequentando o Infantil II, matriculados no AEE. 

                                                             
16 Disponível em:<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#> Acesso em: jul. 2017 

22/03/2013 masculino DI Completa Síndrome de Down: 

cardiopatia 

(acompanhamento Hospital 

Darcy Vargas), 

hipotireoidismo 

07/05/2012 masculino Sem diagnóstico até 

o momento da 

entrevista 

Sem relatório 

médico 

Investigação sobre possível 

TEA, tem atraso na 

linguagem oral, faz 

acompanhamento 

fonoaudiológico 

Alunos Quantidade % 

Matriculados na EMEI 34916 100 

Em AEE 06 1,72 

Matriculados SRM 04 1,14 

Atendimento Colaborativo 02 0,57 

Sexo Idade Série 

Masculino Feminino 6 anos 5 anos 4 anos Infantil II Infantil I 

5 1 1 3 2 4 2 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#> Acesso
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5.3 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA VISÃO DOS 

PROFESSORES DE EMEI 

No período de 02 de abril a 01 de maio foi disponibilizado um questionário online 

para professores da educação infantil, usuários de uma rede social. Verificou-se que em 

algumas destas datas que houve novo compartilhamento da pesquisa (08/04, 17/04 e 

30/04) teve um maior número de acessos, sendo que o período 21/04 a 29/04 estes 

diminuíram, mesmo com os compartilhamentos, conforme gráfico 1: 

Gráfico 1- Respostas diárias de professores de escolas municipais de educação 

infantil sobre o atendimento educacional especializado realizadas em aplicativo online 

(N=60) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

 O perfil dos professores participantes respondentes do questionário é de atuarem 

aproximadamente a cinco anos na EMEI e não terem formação em Educação Especial, 

conforme os gráficos 2 e 3. 

Gráfico 2 – Questão sobre o tempo que atua como professor de EMEI (N=59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

Gráfico 3 – Questão a formação em Educação Especial (N=59) 
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Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

 Conforme os gráficos 4 e 5 a predominância dos alunos em atendimento 

educacional especializado não tem laudo; dentre os alunos com laudo a incidência maior 

foi em TEA. 

Gráfico 4 – Questão sobre os alunos em atendimento educacional especializado 

com laudo (N=59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

 

 

Gráfico 5 – Questão sobre os alunos público alvo educação especial com laudo 

(N=58) 
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Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

Ao questionarmos sobre o atendimento educacional especializado, os professores 

responderam que o responsável pelo AEE na EMEI é o professor de sala de aula regular 

e que não elaboraram um Plano para este atendimento, conforme gráficos 6 e 7. 

Gráfico 6 – Questão sobre quem é responsável pelo o atendimento educacional 

especializado dos alunos na EMEI (N=59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 



- 53 - 
 

Na questão apresentada no gráfico acima, 6,78% dos professores destacaram que 

outros profissionais eram responsáveis pelo AEE na EMEI e especificaram:  

a) 1 resposta – Auxiliar Técnico de Educação (ATE); 

b) 1 resposta - O professor de sala; 

c) 1 resposta - PAAI do CEFAI orienta o AEE; 

d) 1 resposta - Auxiliar de Vida Escolar (AVE). 

Duas respostas (a/c) identificam profissionais de apoio como responsáveis pelo 

AEE, uma resposta (b) diz que é o professor de sala, não compreendendo que poderia ter 

assinalado a opção “professor de sala de aula” e a outra (c) resposta não deixa claro se o 

professor de apoio e acompanhamento a inclusão – PAAI que faz o atendimento itinerante 

é o responsável pelo AEE, ou somente dá a orientação, mas o professor de sala é o 

responsável.  

Gráfico 7 – Questão sobre a existência de um plano de AEE para aluno em 

atendimento na EMEI (N=59) 

 

Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

Em relação ao conhecimento da Política Paulistana implantada em 2016 

perguntamos a predominância foi que os professores de EMEI conhecem a Política 

Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e consideram que 

nada foi modificado em sua rotina, após a instituição da nova política, conforme gráficos 

8 e 9.  

Gráfico 8 – Questão sobre conhecer a Política Paulistana de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (N=59) 
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Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

Gráfico 9 – Questão sobre as mudanças após a Política Paulistana de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (N=59) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

Na última questão foi perguntado qual o professor considera as maiores barreiras/ 

dificuldades para o atendimento educacional especializado na EMEI, a maior incidência 

foi a falta de profissional especializado para realizar o AEE, conforme o gráfico 10. 

Gráfico 9 – Questão sobre quais são as maiores barreiras/ dificuldades para o 

atendimento educacional especializado na EMEI (N=59) 

  



- 55 - 
 

 

Fonte: questionário que compõe o acervo da pesquisadora 

 

Na questão apresentada no gráfico acima, 16,95% dos professores destacaram 

outros aspectos como sendo as maiores barreiras/ dificuldades para o AEE na EMEI e 

especificaram:  

a) 4 respostas – falta de apoio ao professor de sala que atua com o aluno em 

AEE; 

b) 4 respostas – número excessivo de alunos por sala de aula; 

c) 1 resposta – falta de integração dos diversos profissionais que atuam com 

o aluno em AEE; 

d) 1 resposta – falta de formação continuada sobre as práticas do AEE. 

Nestas respostas houve duas em que a predominância foi maior, falta de apoio ao 

professor de sala de aula que é responsável pelo AEE e o número de alunos nas classes 

de EMEI.  
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6 DISCUSSÃO  

As autoras Pasian, Mendes e Cia (2017, p.6) alertam que “[...] atualmente há uma 

série de legislações que regulamentam as políticas de inclusão escolar de acesso à classe 

comum para os alunos PAEE (aluno público-alvo educação especial). Porém, é necessário 

verificar se essa política e, consequentemente, esse serviço é, de fato, efetivo, garantindo, 

assim, não só o acesso, mas a permanência e o sucesso dos alunos do AEE”.  

Corroborando com as autoras constatamos que o AEE que ocorre nas escolas de 

Educação Infantil demonstra esbarrar em aspectos legais relacionados a atual Política de 

Educação Especial.  

Na Portaria 8764 (São Paulo, 2016) artigos 35 a 40 (transcritos na página 33 desta 

pesquisa) para que o PAEE possa atuar nas unidades escolares, nas modalidades 

contraturno ou colaborativa, a unidade escolar deverá ter no mínimo 12 alunos em AEE. 

Esta demanda sugerida na portaria de 2016, é raramente alcançada nas EMEI, conforme 

constatado no quadro 1 somente uma EMEI dentre as vinte e nove com AEE na DRE 

disponibiliza um PAEE. A definição do número mínimo a ser atendido pelo PAEE não 

existia na portaria anterior - 5718/0417, que regulamentou o Decreto 45415/0418 o qual 

criou a função do profissional anteriormente denominada de SAAI – Sala de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão, somente um número limite de atendimento.  

Na modalidade contraturno, o PAEE faz o atendimento nas SRM que poderá 

ocorrer de duas maneiras, a SRM ser instalada na EMEI ou em uma unidade próxima, 

seja ela de EMEI ou Ensino Fundamental - EMEF. Conforme constatamos no quadro 01 

existe somente uma SRM instalada em EMEI na DRE, que não atende alunos das EMEI 

próximas.   Conforme entrevista com a coordenadora do CEFAI quinze alunos de EMEI 

são atendidos em SRM das imediações, no caso, instaladas em escolas de ensino 

fundamental (EMEF).  Estes quinze alunos, acrescidos aos oito atendidos na SRM da 

EMEI do CEU, correspondem, no primeiro bimestre do ano de 2018, a 25,27% de 

atendimentos feitos por professores especializados em SRM. 

Victor (2015) em seu artigo dentre outros entraves apresentados para que o AEE 

seja um espaço que potencialize o desenvolvimento dos alunos em atendimento, propõe 

                                                             
17Disponível:<lhttp://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.as

p?alt=18122004P%20057182004SME>  
18Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2004/4541/45415/decreto-n-

45415-2004-estabelece-diretrizes-para-a-politica-de-atendimento-a-criancas-adolescentes-jovens-e-

adultos-com-necessidades-educacionais-especiais-no-sistema-municipal-de-ensino> 

 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=18122004P%20057182004SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=18122004P%20057182004SME
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2004/4541/45415/decreto-n-45415-2004-estabelece-diretrizes-para-a-politica-de-atendimento-a-criancas-adolescentes-jovens-e-adultos-com-necessidades-educacionais-especiais-no-sistema-municipal-de-ensino
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2004/4541/45415/decreto-n-45415-2004-estabelece-diretrizes-para-a-politica-de-atendimento-a-criancas-adolescentes-jovens-e-adultos-com-necessidades-educacionais-especiais-no-sistema-municipal-de-ensino
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2004/4541/45415/decreto-n-45415-2004-estabelece-diretrizes-para-a-politica-de-atendimento-a-criancas-adolescentes-jovens-e-adultos-com-necessidades-educacionais-especiais-no-sistema-municipal-de-ensino
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um repensar na maneira com que ocorre a articulação entre o professor de sala e o 

responsável pelas SRM, em especial quando envolve o atendimento dos alunos de EMEI 

em uma EMEF. No segundo parágrafo do artigo 41 da Portaria 8764 (São Paulo, 2016) é 

determinado em relação ao atendimento do PAEE: 

 

§ 2º - O educando ou educanda atendido no contraturno escolar deverá 

ser acompanhado   sistematicamente pelo PAEE no seu turno regular, 

na sala de aula e nos demais espaços educativos para 

acompanhamento da aplicabilidade dos recursos e estratégias de 

acessibilidade desenvolvidas na SRM e o processo de aprendizagem 

(grifo nosso).  

 

No parágrafo acima citado, podemos constatar a necessidade de reestruturação 

citada por Victor; é proposto que o PAEE faça acompanhamento sistemáticos no turno e 

sala regulares do aluno em AEE, aspecto muito difícil de ocorrer quando no envolvimento 

de alunos de EMEI em atendimento nas SRM de escolas de ensino fundamental. O autor 

faz também outra recomendação quanto ao atendimento de alunos de educação infantil 

nas SRM de ensino fundamental, que é a necessidade de um ajuste metodológico com o 

propósito de atender as demandas educacionais desse público na Educação Infantil, que 

apesar da proximidade etária, tem proposta pedagógica diferente do ensino fundamental. 

Esta limitação, imposta pelos artigos 35 a 40 também reflete na possibilidade da 

existência de um professor de atendimento educacional especializado (PAEE) nas EMEI 

na forma colaborativa. A atual Política de Educação Especial prevê que na ausência desta 

demanda em uma única unidade, este profissional poderia atuar em duas escolas. No 

entanto, a falta de regulamentação, na portaria de 2016 que normatiza o deslocamento 

deste profissional, para que possa atuar em mais de uma escola, inviabiliza o AEE na 

também maneira colaborativa para a Educação Infantil.  

Esta dificuldade de normatização do deslocamento do PAEE, a concentração das 

SRM nas EMEF, a dificuldade de atingir a demanda solicitada na EMEI são constatados 

na entrevista com a coordenadora do CEFAI; esta informou que na DRE todas as escolas 

de ensino fundamental, em 2017, possuíam a presença de um PAEE responsável pelo 

AEE dos alunos. Em sua fala ao ser perguntado, ainda, qual seria o maior entrave para o 

atendimento do aluno de EMEI em AEE, esclarece: 

 

A definição de no mínimo 12 alunos para atendimento do PAEE. Na 

antiga portaria era fixado somente o número máximo para este 
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professor atender, com isso praticamente não temos PAEE atuando na 

educação infantil, ou seja, não garante o direito ao atendimento 

educacional especializado. Outro aspecto é a necessidade de 

regulamentação de alguns artigos, por exemplo, na portaria atual o 

PAEE que pode atender em 2 escolas para compor o número mínimo 

de 12 alunos, no entanto, não deixa claro como isso será feito e não dá 

mínimas garantias para que esse professor possa fazer este 

deslocamento. 

 

Baptista (2011) alerta em seu artigo que na maioria das vezes o atendimento 

prioritário ao alunos público-alvo educação especial no Ensino Fundamental, onde ocorre 

uma concentração das SRM, justifica-se em função de uma premissa de “ajuste” de 

“correção” de um sujeito/aluno, diferindo de uma perspectiva inclusiva. 

Em virtude das normatizações previstas na Portaria 8764 (São Paulo, 2016) o AEE 

na forma Itinerante passa a ocorrer na maioria das EMEI, atendendo a 74,73%19 dos 

alunos em atendimento educacional especializado, apesar de preverem outras duas, 

colaborativa e contraturno. Sendo a modalidade itinerante a mais utilizada nas escolas de 

educação infantil, ela consegue cumprir com o objetivo descrito no artigo 23 da Portaria 

8764 (São Paulo, 2016), de assegurar o atendimento educacional especializado dos 

alunos, expressa no Plano de AEE? 

  Raimundo, Bendinelli e Prieto, in Mendes (2015, p.449) nos alertam para o 

excesso de atribuições do PAAI responsável pela forma Itinerante, já implantada na Rede 

Municipal de Educação desde 2004, “[...] constatou-se que eram (PAAI) também 

responsáveis pela realização de muitas tarefas administrativas que concorriam com as de 

itinerância, pois à época, em muitos Centros de apoio especializado (CEFAI), não havia 

profissional designado especificamente para executá-las, além disso, as equipes eram 

compostas por número insuficiente de professores especializados para realizar itinerância 

e manter intervenções nas escolas com regularidade”  

A Coordenadora do CEFAI em sua entrevista corrobora com as autoras, conforme 

podemos constatar em sua fala: 

 

Outra dificuldade é que o PAAI precisa dividir seu trabalho de visita as 

escolas com as demandas burocráticas. Isso faz com que a itinerância 

fique comprometida; cada PAAI atende de 08 a 10 escolas além de 

selecionar estagiárias, fazer entrevistas, responder as solicitações do 

Ministério Público, dentre outras demandas. 

                                                             
19 Fonte: entrevista com a coordenadora do CEFAI em março de 2018 
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O Decreto de nº 57.379 (São Paulo, 2016) estabelece que o número de professores 

de apoio e acompanhamento à inclusão (PAAI) em cada CEFAI deverá ser de oito. No 

entanto, este número parece, segundo os dados demonstrados, não ser suficiente para 

cumprir com uma das suas atribuições especificadas artigo 7º da Portaria número 8764 

(São Paulo, 2016), “[...]realizar o AEE itinerante, por meio da atuação colaborativa, nos 

diferentes tempos e espaços educativos, dentro do turno de aula do educando e educanda, 

colaborando com o professor regente da classe comum e demais educadores no 

desenvolvimento de estratégias e recursos pedagógicos e de acessibilidade”. 

Ao comparar as atribuições do PAAI descritas nas Portaria 5718/04 (antiga 

política) e 8764/16 (atual política) constata-se que são muito parecidas. No entanto, na 

portaria de 2004 uma das atribuições do PAAI era efetuar o AEE, atuando com os 

educandos individualmente ou em pequenos grupos. Na portaria de 2016 este item foi 

substituído em que o PAAI passa a ter uma atuação colaborativa com o professor de sala 

regular para desenvolver estratégias e recursos pedagógicos, deixando de ter uma atuação 

direta com os alunos em AEE atuando sobre o planejamento do professor de sala, que 

realiza o AEE. 

Constatamos que apesar de especificadas no artigo 7º da Portaria 8764 (São Paulo, 

2016), as funções do PAAI (transcritas na página 31 desta pesquisa), em seus quinze itens 

que garantem que seja feito o acompanhamento itinerante nas EMEI e assegurado o 

atendimento educacional especializado dos alunos, expressa no Plano de AEE, na prática 

este raramente se efetiva. Nas entrevistas realizadas com os coordenadores do CEFAI, 

não fica claro se existe um desvio de funções do PAAI. Segundo Raimundo, Bendinelli e 

Prieto in Mendes (2015), não existe um profissional designado para estas funções 

administrativas, inferimos que talvez pela inexistência deste profissional o PAAI supre 

esta ausência. Em análise de suas funções, todas elas têm o objetivo voltado ao AEE e em 

auxiliar a escola na efetivação deste atendimento, não fazendo menção as atividades 

burocráticas.  

A Portaria 8764 (São Paulo, 2016), em seu artigo 100, dispõe que esta entrará em 

vigor em janeiro de 2017, no entanto, prevê que o ano de 2017 fosse um momento de 

transição para que os profissionais se reestruturassem diante da nova Política Paulistana 

de Educação Especial.  A situação de transição é importante, contudo, “[...] é necessário 

que os decretos que dispõem sobre o AEE sejam repensados com a finalidade de 

contemplar essas exceções e também prever fiscalização para o atendimento, para 
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que seja garantido o direito a educação regular ao educando PAEE ” (Pasian, Mendes 

e Cia – 2017, p.14, grifo nosso), e que esta educação seja de qualidade, contribuindo para 

seu sucesso e permanência. 

A primeira hipótese levantada neste estudo “[...] a Política Paulistana de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, instituída em 13 de outubro de 2016, 

através do Decreto de nº 57.379, não alterou a maneira com que o AEE é realizado nas 

EMEI” foi corroborada por 77,62% dos professores respondentes do questionário.  Sendo 

necessária a ressalva de que 2017 foi um ano de transição, no entanto, existem itens 

mencionados que não dependem de adaptação e sim de reestruturação para que a Política 

de Educação Especial implantada em 2016 seja realmente na perspectiva de uma 

Educação Inclusiva nas escolas municipais de educação infantil. 

Milanesi e Cia (2017, p.79) em seu artigo trazem que “[...] de maneira geral, 

percebe-se que o trabalho pedagógico voltado a Educação Infantil e todas as 

especificidades que abarcam esta etapa de ensino parecem não serem considerados nas 

políticas em nível nacional de Educação Especial, cabendo assim acreditar que há muito 

mais uma referência para toda a Educação Básica, desprezando as especificidades de cada 

faixa etária para além de outras características”.  

A presente afirmação das autoras poderia também ter como referência a recém 

implantada Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva? 

A Portaria 8764 em seu artigo 25 cita: 

Art. 25 - A oferta do AEE na educação infantil deverá considerar 

o disposto na Nota Técnica Conjunta N° 02/2015/MEC/ 

SECADI/DPEE/SEB/DICEI, de 04 de agosto de 2015, que trata 

de “Orientações para a organização e oferta do Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Infantil”. 

 

A Nota Técnica Conjunta N° 02/2015/MEC/SECADI/DPEE/SEB/ DICEI20 traz 

as orientações para a organização e oferta do atendimento educacional especializado na 

Educação Infantil. Determina que a proposta curricular deva ter como eixos norteadores 

as interações e brincadeiras em ambientes que sejam ricos e estimulantes. Especifica que 

o professor de AEE deva identificar necessidades e habilidades de cada criança por meio 

de um estudo de caso e que a partir deste estudo deva elaborar um plano de atendimento 

                                                             
20Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-

orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-

pdf&Itemid=30192> Acesso em: jul. 2017 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=18047-ntc-02-orientacoes-para-organizacao-oferta-do-aee-na-educacao-infantil&category_slug=agosto-2015-pdf&Itemid=30192
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que “[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes considerando suas 

necessidades específicas”. Finaliza que o professor de AEE deva fazer um trabalho 

articulado com o professor de referência da turma. Desta maneira a Nota Técnica prevê 

um professor responsável pelo AEE, independente do professor de classe regular. 

Em seu artigo 23, a Portaria 8764 (São Paulo, 2016) que normatiza a presente 

Política de Educação Especial, apresenta as modalidades de AEE a serem implantadas, 

dentre elas a Itinerante, utilizada no caso da DRE em 97% das EMEI, conforme quadro 

1: 

II - Itinerante: dentro do turno, de forma articulada e colaborativa com 

professores da turma, a Equipe Gestora, o PAAI e demais 

profissionais, assegurando atendimento às especificidades  

de cada educando e educanda, expressas no Plano de AEE (grifo 

nosso).  
  

No artigo 23 são citados vários profissionais, no entanto, não fica claro quem será 

o responsável pelo AEE. Analisando a Portaria de 2016 percebe-se que em nenhuma das 

atribuições dos profissionais citados na modalidade Itinerante consta o termo “execução” 

do Plano do AEE, ou seja, que este profissional seja o responsável pelo AEE. Para tal 

análise foi entendido que a denominação “demais profissionais” seriam os serviços de 

apoio com os profissionais AVE e Estagiários. O único profissional que consta em suas 

atribuições, citadas na Portaria 8764/16, o termo “executar” o Plano do AEE é o Professor 

de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), que não atua na modalidade 

Itinerante. 

Acredita-se que na ausência definida do profissional responsável pelo AEE, o 

professor de sala regular fica, quase que “naturalmente” responsável pelo atendimento. 

Esta conclusão é corroborada pela pesquisa realizada, neste estudo, com os 60 professores 

de educação infantil, ao responderem à questão sobre quem é responsável pelo AEE na 

EMEI em que trabalham, na grande maioria quem realizava era o professor de sala de 

aula conforme demonstrado no gráfico 6, página 53 desta pesquisa. 

Para melhor demonstrar quem é este profissional, que é responsabilizado na 

maioria das vezes pelo AEE na modalidade itinerante, a mais utilizada na EMEI, 

utilizamos os dados da pesquisa acima citada: este professor trabalha em EMEI há 5 anos 

(37, 29%) e não tem formação em educação especial (61,02%), conforme demonstrado 

nos quadros 5 e 6.  
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Quadro 5 – Anos de atuação como professor em Escolas Municipais de Educação 

Infantil 

 

             

 

Fonte: questionário que compõe acervo da pesquisadora 

 

Quadro 6 – Formação dos professores em educação especial 

Formação em Educação Especial 

Habilitação específica em Educ. Especial 27,12% 

Formação Continuada 11,86% 

Sem formação 61,02% 

Outros 0% 

Fonte: questionário que compõe acervo da pesquisadora 

 

Como o professor de sala regular, que realiza o AEE na modalidade Itinerante, se 

sente em relação a este atendimento oferecido?  

Em outra questão da pesquisa indagamos sobre quais seriam as maiores barreiras/ 

dificuldades para o AEE na EMEI a grande maioria destaca: “falta de profissionais 

especializados para realizar o AEE”; seguida da “falta de recursos materiais” e 

“resistência frente a política de inclusão”. Conforme o gráfico 9, página 55 desta 

pesquisa, podemos observar que existem ainda muitos obstáculos que dificultam o AEE, 

dentre eles a formação. 

Amorim, Lima e Araújo (2017) discutem este tema em seu estudo. Constataram 

que a formação inicial em Pedagogia da maioria dos professores que atuam na educação 

infantil era superficial e que a continuada oferecida pela Secretaria de Educação não os 

faziam sentir instrumentalizados e seguros para atuar com alunos do público-alvo 

educação especial.  

Bernardes e Cordeiro (2016, p.92) complementam trazendo outros aspectos sobre 

as discussões da formação de professores e destacam “[...] que a formação docente, seja 

inicial ou em serviço, necessita considerar as condições concretas da escola. Isso impõe 

o reconhecimento da complexidade desse espaço educativo, que, construído na/pela 

diversidade, precisa atender às necessidades diferenciadas de aprendizagem de todos os 

estudantes”.    

Anos de atuação na EMEI % 

Até 5 anos 37,29 

Até 10 anos 15,25 

Até 15 anos 25,42 

20 anos ou mais 22,03 
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No artigo de Fachinetti, Nascimento e Giroto (2016) discutem na categoria, a 

prática docente em relação aos alunos público-alvo da educação especial, que a atuação 

do professor de educação infantil é fundamental junto a estes alunos, quanto ao 

acolhimento, mediação e intervenção com as crianças, no entanto, reforçam que as 

experiências positivas de inclusão ocorreram em locais com uma atuação colaborativa de 

todos, escola, gestão, professores, família no processo de escolarização. Corroborando 

com a constatação das autoras, pudemos verificar nas respostas dos professores, no 

questionário online, pergunta 10, que questiona quais são as maiores barreiras/ 

dificuldade para o AEE na EMEI, o impacto negativo caudado pela falta de um trabalho 

colaborativo nas EMEI:  

 

-Não recebo apoio nenhum, sinto que estou sozinha nessa luta, apesar 

do aluno não ser só meu e sim da escola.  

-Falta de apoio ao professor que atua diariamente com as crianças. 

Ficando por nossa conta proporcionar meios para seu desenvolvimento.  

-Falta de integração dos diversos profissionais que atendem a criança.  

-O prof. titular da sala não tem apoio.  

-Falta de suporte/apoio por parte da equipe pedagógica21.   

 

A segunda hipótese levantada no presente estudo “[...]quase a totalidade dos AEE 

realizados na EMEI é feita na modalidade itinerante, sem que haja um professor 

específico, ocorrendo o risco de garantir o acesso e a permanência dos alunos público-

alvo educação especial nas salas regulares, sem dar condições para que suas 

potencialidades sejam plenamente desenvolvidas[...]” foi confirmada.  

Constatamos na presente pesquisa que a modalidade itinerante, realmente é a mais 

realizada na EMEI, na DRE em 97 % das escolas. No entanto, a Portaria 8764/16 ao não 

definir o profissional que irá executar o AEE e sugerir que esta ocorra de forma 

colaborativa entre todos da escola, cria uma situação de indefinição que acaba sendo 

suprida pelo professor de sala regular que “se torna” o responsável pelo atendimento.  

Esta situação em que o professor é responsável por consequência, faz com que ele se sinta 

responsável pelo AEE?  

Para responder a tal questionamento recorreremos a pesquisa realizada, no 

presente estudo, na qual contatamos que em somente 18, 64% das escolas havia Plano de 

                                                             
21 Transcrição das respostas dos professores no questionário realizado online 
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AEE para cada aluno em atendimento conforme demonstrado no gráfico 7, página 54 

desta pesquisa.  

A ausência de um Plano de AEE foi também relatado por Cardoso e Tartuci (2013, 

p.3307) “[...] como ocorre um AEE sem planejamento que poderíamos considerar como 

o início de todo atendimento?”. Complementam que o planejamento precede a ação e 

define a melhor forma de trabalho (estratégias, funcionamento, atividades) “[...] a 

favorecer a aprendizagem dos alunos respondendo as suas necessidades educacionais”.  

O alerta feito pelas autoras nos remete a duas importantes constatações: o 

professor de sala não faz o Plano do AEE provavelmente por não se sentir responsável 

por este atendimento. E a segunda constatação é que se não é feito o planejamento do 

AEE muito provavelmente é garantido “o acesso e a permanência dos alunos público-

alvo educação especial nas salas regulares, sem dar condições para que suas 

potencialidades sejam plenamente desenvolvidas”, conforme levantado na segunda 

hipótese desta pesquisa. 

Ribeiro (2016, p.192) em seu recente estudo na educação infantil da RME fez uma 

análise do AEE realizado entre os anos 2005 e 2015 e nos alerta que “[...]a garantia ao 

acesso à educação infantil dada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, às 

crianças com deficiência, não é inerente à permanência e ao direito de usufruir um 

atendimento educacional especializado”. Esta pesquisa ocorreu antes da promulgação do 

Decreto nº 57.379 que instituiu a Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva em 2016.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Jannuzzi (2006, p.244) nos traz uma interessante discussão ao analisar “[...]se a 

escola não sofreu as modificações ainda lida com as antigas situações como excesso de 

aluno em sala de aula, falta de formação continuada do professor, questões estruturais, 

será que ainda não estamos vivendo a fase da integração ao invés da inclusão.” 

Corroboramos com o autor que estas “antigas situações” ainda são muito presentes 

na realidade das EMEI, conforme pudemos constatar na fala dos professores. Supomos 

que muito pouco foi alterado com a instituição da nova Política de Educação Especial 

uma vez que ainda vivemos uma fase de integração, a qual o aluno ainda se adapta ao 

ambiente, diferente do que propõe uma Política na perspectiva inclusiva onde o ambiente 

se adapta ao aluno. 

Entendendo a necessidade de assegurar o atendimento educacional especializado 

dos alunos, expressas na atual Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, 

sugerimos rever os seguintes aspectos da Portaria 8764/16: 

- Eliminação da quantidade mínima de atendimento do PAEE; 

- Normatização em relação ao deslocamento do PAEE entre as duas escolas de 

atendimento; 

- Ampliação da atuação do PAEE na modalidade colaborativa nas EMEI; 

- Reestruturações das funções do PAAI, para que na prática o ele possa colaborar 

com o AEE realizado nas EMEI; 

- Esclarecer quem são os possíveis profissionais responsáveis pelo AEE na função 

Itinerante, mesmo havendo uma ação colaborativa na escola; 

- Repensar no ambiente da EMEI para que todos os profissionais envolvidos com 

o AEE, professor da turma, Equipe Gestora, PAAI, AVE, ATE e estagiários possam atuar 

de forma articulada e colaborativa.  

- Rever antigas reivindicações da RME como o excesso de aluno em sala de aula, 

falta de formação continuada do professor e, questões estruturais; 

- Definir com maior clareza o AEE realizado nas escolas de período integral; o 4º 

parágrafo do artigo 23 e 3º parágrafo do artigo 25 não abordam o aspecto do tempo maior, 

oito horas, que este aluno permanece na escola frente as suas necessidades especiais e os 

possíveis atendimentos complementares que realiza.   

Das sugestões acima, diversas carecem de dados empíricos por dificuldades que a 

pesquisadora teve em realizar pesquisa de campo mais abrangente com os alunos em 
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Atendimento Educacional Especial, Professores da sala regular e Professores das Salas 

de Recursos Multifuncionais. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com Coordenador do Centros de Formação e 

Acompanhamento à Inclusão (CEFAI) – referência dados 201722 

 

1. Idade:  

2. Formação em Educação Especial: 

3. Tempo que trabalha no CEFAI: 

4. Experiência na Educação Infantil?  

5. O CEFAI possui Plano de Ação?  

a. Quais são os principais problemas encontrados na execução dessas 

ações?  

Falta de recursos materiais  

Falta de profissionais especializados  

Resistência frente a política de inclusão  

Outros: _____________________________________________________ 

6. Quais critérios o CEFAI utiliza ao analisar a opção do tipo de atendimento 

(colaborativo, contraturno ou itinerante) que um aluno terá ao ser 

encaminhado para AEE? 

7. Existe algum setor responsável para avaliação e identificação dos alunos em 

AEE? Qual? 

8. Quantos PAEE atuam na DRE?  

______colaborativa 

______contraturno 

a. Quantos destes PAEE atendem alunos de EMEI?  

______colaborativa 

______contraturno 

b. Quantos alunos foram atendidos pelos PAEE na DRE?  

______colaborativa 

______contraturno 

c. Quantos alunos de 4 a 6 anos foram atendidos por estes profissionais?  

______colaborativa 

______contraturno 

9. Qual o critério usado pelo CEFAI para a abertura de uma SRM? 

a. E para o fechamento? 

 

10. Quantas SRM tem na DRE?  

a. Quantas destas SRM atenderam alunos de EMEI/CEMEI?  

b. Quais foram as escolas com este atendimento? 

c. Estas SRM atendem crianças: 

Só da sua unidade  

Também do entorno   

 

11. Quantos alunos foram atendidos pelas SRM na DRE?  

a. Quantos alunos de EMEI foram atendidos nestas salas?  

 

                                                             
22Elaborado pela pesquisadora e baseado em Ribeiro (2016) 
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12. Na sua opinião qual o maior entrave para atendimento do aluno de EMEI 

em AEE? 

 

13. Qual você considera a maior dificuldade do PAEE ao realizar o AEE com 

alunos de EMEI?  

 

14. Gostaria de abordar algum outro tema que ainda não tenha sido tratado 

nas questões anteriores?  
 

 

 

 

Data da entrevista _____/_____/______ 
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APÊNDICE B – Roteiros de entrevista com a professora da SRM da EMEI do CEU  

I - Entrevista com PAEE da SRM23 

1. Idade: 

2. Formação em Educação Especial: 

3. Tempo que trabalha como PAEE:  

4. Experiência na Educação Infantil? 

5. Participou da montagem da SRM?  

6. Acredita que a organização do espaço favorece a socialização e a autonomia 

do aluno em AEE?  

7. Principais dificuldades encontradas na infraestrutura?  

8. Essa SRM é polo para algum tipo de atendimento? Qual?  

9. Como ocorre a elaboração do plano de AEE?  

a. Quais profissionais estão envolvidos? 

b. Planejamento do AEE: 

Anual  

Semestral  

c. Planejamento das atividades:  

Semanal  

Quinzenal  

Mensal  

10. Como ocorre a parceria entre o PAEE e prof. de sala comum? 

 

11. Principais dificuldades encontradas pelo PAEE da SRM: 

 

12. Na sua opinião qual o maior entrave para atendimento do aluno de 

EMEI/CEMEI em AEE? 

 

13. Qual você considera a maior dificuldade do professor de SRM para realizar 

o AEE com esta faixa etária?  

 

 

14. Gostaria de abordar algum outro tema que ainda não tenha sido tratado 

nas questões anteriores?  

 

Data da entrevista _____/_____/______ 

 

 

                                                             
23 Elaborado pela pesquisadora e baseado em Mendes (2015) 
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II – Ficha de identificação do aluno em AEE:24/25 

1. Aluno (iniciais do nome):   

2. Idade:  

3. Motivo do encaminhamento:  

4. Registro do AEE no EOL:  

5. Início na SRM:  

6. Atendimento de AEE: 

a. Atendimento individual  

b. Atendimento em grupo  

7. Agrupamento ocorreu em função: 

a. Tipo de deficiência    

b. Nível de desempenho  

c. Idade  

8. Tempo de atendimento: 

a. 45 minutos  

b. 50 minutos  

c. 60 minutos  

9. Quantidade de vezes por semana: ___________________ 

10. A elaboração desse plano de AEE foi feita a partir: 

a. Avaliações realizadas na SRM  

b. Laudo do aluno  

c. Demandas do professor de sala comum  

d. Demandas da família  

e. Outros? _________________________________ 

11. Atividades desenvolvidas: 

a. Desenvolvimento da rotina do aluno com atividades de vida diária 

(calendário, conceito de cores, relação número quantidade)  

b. Enriquecimento curricular (música, arte, leitura, internet, jogos)  

c. Desenvolve projetos de acordo com o atendimento (dramatização, 

prancha de comunicação, movimento de pinça, informática acessível, 

ensino de libras)  

d. Outros? _________________________________ 

12. Realiza atendimento aos pais 

a. Sim   

b. Não   

13. Documentos oficiais no prontuário do aluno: 

a. Avaliação Pedagógica  

b. Laudo  

c. Anamnese  

d. Plano de AEE  

e. Relatório  

f. Encaminhamento  

g. Convocação de pais  

                                                             
24 Foi feita uma ficha de identificação para cada aluno atendido na SRM 
25 Elaborado pela pesquisadora e baseado em Mendes (2015) 
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h. Outros _________________________________ 

14. Documentos oficiais na SRM: 

a. Roteiro de observação  

b. Relatório de observação  

c. Anamnese  

d. Plano de AEE  

e. Registro de atividades  

f. Relatório  

g. Controle de frequência  

h. Encaminhamento  

i. Convocação de pais  

j. Termo de desligamento  

k. Outros _________________________________ 

 

 

 

Data _____/_____/______ 
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APÊNDICE C - Identificação dos alunos em AEE nas EMEI de uma DRE 

Tabela 9 – Escolas Municipais de Educação Infantil da Diretoria Regional de Educação  

 Fonte: Portal da SME26 e entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora - 

ano referência 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/Acesso em: fev. 2018  

Escola Municipal de 

Educação Infantil 

Alunos Infantil I 

4 anos 

Infantil II 

5 anos 

Turnos Alunos em 

atendimento 

educacional 

especializado 

Modalidade de atendimento 

educacional especializado 

disponibilizado - profissional  

1 150 87 63 integral 3 Itinerante - PAAI 

2 305 148 157 2 turnos  3 Itinerante - PAAI 

3 115 58 57 integral 1 Itinerante - PAAI 
4 155 86 69 integral 1 Itinerante - PAAI 

5 176 79 97 integral 3 Itinerante - PAAI 

6 189 87 102 integral 2 Itinerante - PAAI 

7 404 206 198 2 turnos 3 Itinerante - PAAI 
8 108 65 43 2 turnos 0 - 

9 139 57 82 integral 2 Itinerante - PAAI 

10 219 108 111 2 turnos 2 Itinerante - PAAI 

11 317 154 163 2 turnos 1 Itinerante - PAAI 

12 329 173 156 2 turnos 1 Itinerante - PAAI 

13 328 166 162 2 turnos 1 Itinerante - PAAI 

14 332 166 166 2 turnos 6 Itinerante - PAAI 

15 249 129 120 2 turnos 4 Itinerante - PAAI 
16 364 182 182 2 turnos 3 Itinerante - PAAI 

17 244 131 113 2 turnos 0 - 

18 504 265 239 2 turnos 9 Itinerante - PAAI 

19 367 188 179 2 turnos 8 Contraturno - PAEE  
20 299 141 158 2 turnos 5 Itinerante - PAAI 

21 259 130 129 2 turnos 3 Itinerante - PAAI 

22 393 197 196 2 turnos 2 Itinerante - PAAI 

23 255 138 117 2 turnos 1 Itinerante - PAAI 
24 321 165 156 2 turnos 0 - 

25 149 86 63 integral 3 Itinerante - PAAI 

26 304 146 158 2 turnos 0 - 

27 272 137 135 2 turnos 6 Itinerante - PAAI 
28 322 161 161 2 turnos 2 Itinerante - PAAI 

29 293 146 147 2 turnos 1 Itinerante - PAAI 

30 178 118 60 2 turnos 2 Itinerante - PAAI 

31 410 185 225 2 turnos 6 Itinerante - PAAI 
32 467 264 205 2 turnos 7 Itinerante - PAAI 

Totais 8916 4549 4369 - 91 - 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/Acesso
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Tabela 10 - Atendimentos educacionais especializados, nas escolas municipais de educação infantil, 

conforme categorias da portaria 8.764/16.   

Fonte: entrevista transcrita que compõe o acervo da pesquisadora – ano referência 2018 

  

Escolas Municipais de 

Educação Infantil – 

Diretoria Regional  

Sexo Categorias do atendimento educacional especializado 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

Altas 

Habilidades 

 

Deficiência 

Auditiva 

 

Deficiência 

Visual 

 

Deficiência 

Física 

 

Deficiência 

Intelectual 

 

Deficiência 

Múltipla 

Transtorno 

Global 

Desenvolvimento. 

1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 

2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 

3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 1 2 0 1 0 0 0 1 1 

6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

7 2 1 0 0 0 0 1 0 2 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 3 3 0 0 1 2 1 1 1 

15 2 2 0 0 0 0 1 0 3 

16 1 2 0 0 0 0 1 1 1 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 5 4 0 0 0 3 4 2 0 

19 5 3 0 1 0 1 2 1 3 

20 4 1 0 0 0 1 2 1 1 

21 1 2 0 1 0 1 1 0 0 

22 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

23 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 1 2 0 0 0 1 2 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 5 1 0 0 0 3 1 0 2 

28 0 2 0 0 0 0 2 0 0 

29 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

30 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

31 4 2 0 0 0 3 0 2 1 

32 5 2 0 0 0 1 2 0 4 

Totais 52 39 0 3 1 21 25 16 25 
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APÊNDICE D – Pesquisa online realizada com 60 professores da rede municipal de 

educação através de uma rede social 

 

 

 

 

1. Trabalha ou trabalhou com alunos em AEE na EMEI?  

SIM  

NÃO - Vá direto para a questão 11  

 

2. Aproximadamente, há quanto tempo você atua como professor(a) de EMEI?  

até 5 anos  

até 10 anos  

até 15 anos  

20 anos ou mais  

 

3. Você tem formação em Educação Especial?  

Sim, formação específica com habilitação ou especialização em Educação Especial, 

em uma de suas áreas, ou em Educação Inclusiva  

Sim, formação continuada dos profissionais de educação que atuam nas classes 

comuns das unidades educacionais  

Não  

Outro (especifique)  

 

 

 



- 79 - 
 

4. A maioria dos alunos com que trabalha ou trabalhou em AEE na EMEI tinha 

laudo?  

Sim  

Não  

 

5. Dentre os alunos com laudo, assinale quais você tem ou teve em sua sala de 

aula (pode utilizar mais de uma alternativa):  

Deficiência visual  

Deficiência auditiva  

Deficiência física  

Deficiência intelectual  

Deficiência múltipla (ocorrência no mesmo aluno de duas ou mais deficiências 

simultaneamente)  

Autismo (Transtorno Global do Desenvolvimento, qualquer tipo)  

Altas habilidades ou superdotação  

 

6. Quem é responsável pelo AEE na EMEI em que trabalha ou trabalhou?  

Professor especializado - PAEE  

Professor de sala de aula  

Estagiário  

Outro (especifique):  
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7. Existe um plano de AEE para cada aluno em atendimento na EMEI em que realiza 

ou realizou suas atividades?  

Sim  

Não  

 

8. Você conhece a Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, instituída pelo Decreto de nº 57.379 em 13 de outubro de 2016 e 

normatizada pela Portaria de nº 8.764 de 24 de dezembro de 2016?  

Sim   

Não  

 

9. O que esta Política instituída em outubro de 2016 mudou em sua rotina?  

A maneira como AEE é realizado  

Somente o nome da SAAI para SRM  

Agora o AEE é feito pelo PAEE   

Nada foi mudado em minha rotina  

Outro (especifique)  

 

 

10. Na sua opinião quais são as maiores barreiras/ dificuldades para o AEE na 

EMEI? (pode selecionar mais de uma alternativa)  

Falta de recursos materiais  

Falta de profissionais especializados para realizar o AEE  

Resistência frente a política de inclusão  

Outro (especifique)  
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11.  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “O Atendimento 

Educacional Especializado nas Escolas Municipais de Educação Infantil de São Paulo” 

que se propõe a analisar como ocorre este atendimento, neste segmento da Educação 

Infantil. Todas as etapas serão realizadas pela pesquisadora e o instrumento de coleta de 

dados não oferece riscos previsíveis aos participantes. Em qualquer etapa do estudo os 

participantes terão acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas (nos contatos abaixo), e terão o direito de retirar-se dele a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão anônimas e 

analisadas em conjunto com a de outros participantes, sendo garantido o sigilo, a 

privacidade e a confidencialidade dos resultados obtidos. Enfim, tendo compreendido a 

natureza do referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar. Em caso 

de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo enviar um e-mail para 

decio.brunoni@mackenzie.br. A pesquisadora envolvida com o referido estudo é Maria 

Rachel C. Fernandes de Sá, aluna da Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, orientada pelo Prof. Dr. Décio Brunoni, com 

ela poderei manter contato através do celular 11 986857066 ou do e-mail 

maqueldesa@gmail.com, se caso eu assim desejar. 

Concordo  

 

 

CONCLUÍDO  

 

mailto:decio.brunoni@mackenzie.br
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARTICIPANTE 

DA PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “O Atendimento Educacional Especializado 

na Sala de Recursos Multifuncionais entre escolares da Educação Infantil na Diretoria Regional de 

Educação do Butantã, município de São Paulo”27 que se propõe a analisar o atendimento educacional 

especializado realizado em uma sala de recursos multifuncional de Educação Infantil da Diretoria Regional 

de Educação do Butantã. Os dados para o estudo serão coletados no prontuário (avaliações pedagógicas, 

estudos de casos, laudos), Plano de Atendimento Educacional Especializado, registro das atividades 

desenvolvidas com os alunos na SRM e à observação do atendimento educacional especializado. Todas as 

etapas serão realizadas pela pesquisadora e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato 

interpessoal não oferecem riscos previsíveis aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes terão acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão anônimas e 

analisadas em conjunto com a de outros participantes, sendo garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade dos resultados obtidos e resguardada a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie “é um Colegiado 

interdisciplinar, com munus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos"  - Rua da Consolação, 896 – Edifício João Calvino 

– 4º andar sala 400 – telefone 2766-7615 - prpg.pesq.etica@mackenzie.br. Este documento será emitido 

em duas vias, uma via para o participante da pesquisa e outra para o pesquisador responsável e desde já 

agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela 

pesquisadora. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tem o direito de 

obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

Nome do Participante da Pesquisa: ______________________________________ 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa: __________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Participante da Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 

eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, ______ de _________________ de ______. 

 

_________________________________      _________________________________________         

Maria Rachel C Fernandes de Sá                           Prof. Dr. Décio Brunoni 

E-mail maqueldesa@gmail.com                            Prog. de PG em Distúrbios do Desenvolvimento                                           

Fone: (11) 986857066                                           Universidade Presbiteriana  

                                                                               E-mail: decio.brunoni@mackenzie.br 

                                                                               Fone: (11) 21148707 

                                                             
27 O título da dissertação foi alterado por sugestão da banca examinadora 

mailto:prpg.pesq.etica@mackenzie.br
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUIÇÃO   

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “O Atendimento Educacional Especializado 

na Sala de Recursos Multifuncionais entre escolares da Educação Infantil na Diretoria Regional de 

Educação do Butantã, município de São Paulo”28 que se propõe a analisar o atendimento educacional 

especializado realizado em uma sala de recursos multifuncional de Educação Infantil da Diretoria Regional 

de Educação do Butantã. Os dados para o estudo serão coletados no prontuário (avaliações pedagógicas, 

estudos de casos, laudos), Plano de Atendimento Educacional Especializado, registro das atividades 

desenvolvidas com os alunos na SRM e à observação do atendimento educacional especializado. Todas as 

etapas serão realizadas pela pesquisadora e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato 

interpessoal não oferecem riscos previsíveis aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo os participantes a o Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável para 

o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão anônimas e 

analisadas em conjunto com a de outros participantes, sendo garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade dos resultados obtidos e resguardada a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie “é um Colegiado 

interdisciplinar, com munus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos"  - Rua da Consolação, 896 – Edifício João Calvino 

– 4º andar sala 400 – telefone 2766-7615 - prpg.pesq.etica@mackenzie.br.  

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento dessa Instituição para o contato com os 

Sujeitos de Pesquisa, ciente de que este documento será emitido em duas vias, uma via para a instituição 

da pesquisa e outra para o pesquisador responsável. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela 

pesquisadora. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tem o direito de 

obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo.  

Nome do Representante Legal da Instituição: ______________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: __________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

São Paulo, ______ de _________________ de ________. 

 

_________________________________        _______________________________________        

Maria Rachel C Fernandes de Sá                           Prof. Dr. Décio Brunoni 

E-mail maqueldesa@gmail.com                            Prog. de PG em Distúrbios do Desenvolvimento                                           

Fone: (11) 986857066                                           Universidade Presbiteriana  

E-mail: decio.brunoni@mackenzie.br                                                                         

Fone: (11) 2114870 

                                                             
28 O título da dissertação foi alterado por sugestão da banca examinadora 

mailto:prpg.pesq.etica@mackenzie.br

