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O Cepromad (Centro de Produção de Material Adaptado) é um serviço da Educação

Especial com a finalidade de produzir materiais e recursos didáticos e pedagógicos

adaptados e acessíveis, considerando as necessidades educacionais específicas dos alunos

com deficiência, transtornos do espectro autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação

(AH/SD), a partir das demandas do projeto pedagógico de cada escola da Rede Municipal

de Ensino (RMEC). O Cepromad produz adaptações e recursos que requerem

técnicas, materiais e tecnologias especializadas, para além daqueles

disponíveis e passíveis de serem produzidos pelos professores de educação

especial nos espaços e tempos da escola e/ou da Sala de Recursos

Multifuncionais.

A produção de materiais e recursos adaptados e acessíveis visa eliminar as

barreiras que os alunos com deficiência, TEA, AH/SD podem enfrentar na comunicação e

para ter acesso aos livros, textos, mapas, jogos, entre outros, garantindo-lhes, assim, a

igualdade de condições para o acesso, permanência e construção de conhecimento na

escola. O planejamento do material a ser adaptado pelo Cepromad, incluindo

seu conteúdo e demais características é de inteira responsabilidade da equipe

escolar que acompanha o aluno, uma vez que esse planejamento está

vinculado às necessidades e características do aluno, ao projeto pedagógico e

ao contexto da escola.

Dentre as possibilidades de recursos e adaptações disponibilizadas pelo Cepromad,

estão:

- Impressão e plastificação de pictogramas e imagens em grande volume

- Transcrição em Braille

-Transcrição de imagens em alto relevo

- Ampliação para baixa visão



- Vídeos com legenda em Libras

- Vídeos com legenda ampliada

- Vídeos com audiodescrição (curtas)

- Adaptações de materiais sensoriais

- Jogos adaptados em grande volume  (Braille/ Libras/ Ampliação/ pictogramas)

- Gravações de músicas e vídeos

- Elaboração de arquivos para aplicativos de voz

- Projetos e impressão em 3D

- Outras produções que atendam as singularidades dos projetos pedagógicos

O Cepromad também realiza formações aos professores para o manuseio dos

diferentes recursos tecnológicos da comunicação assistiva, da linha braille, utilização de

aplicativos de voz, dentre outras, voltadas para o uso de tecnologias e produção de

materiais acessíveis na área de educação especial. A equipe técnica também apoia e orienta

os professores na produção de materiais adaptados no espaço do Cepromad mediante

agendamento prévio. A presença do professor no espaço do Cepromad deve ocorrer com a

anuência da chefia imediata, com o respeito aos tempos pedagógicos da sua jornada e

mediante planejamento do material a ser adaptado realizado entre a equipe escolar e as

professoras do atendimento educacional especializado.

As solicitações dos serviços do Cepromad devem ser feitas pelas escolas da RMEC

por meio preenchimento do formulário constante no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjJ149MscoSPaVShWNBUy7xesgplW2Yy6

m_yBWgv7GiEy4LA/viewform?usp=sf_link , sendo necessário o preenchimento de um

formulário para cada material a ser adaptado. Junto ao preenchimento do link a escola

também deve encaminhar os arquivos dos materiais a serem adaptados no seguinte

endereço eletrônico: sme.cepromad@educa.campinas.sp.gov.br. Reiteramos que a

solicitação deve ser feita pela equipe gestora e professora de educação especial, por meio

de e-mail institucional da escola. Ao encaminhar o material a escola será informada sobre

a data em que o material estará disponível.

A produção de cada material demanda um determinado tempo, portanto, o uso do

material adaptado pelo aluno deve ser planejado considerando o tempo necessário para a

sua produção, o que significa o envio da solicitação com antecedência razoável. A

solicitação de transcrição de livros didáticos para o Braille, por exemplo, deve ser

encaminhada antes do início do ano letivo para que o aluno inicie o ano com o material de

que necessita.

mailto:sme.cepromad@educa.campinas.sp.gov.br


O horário do Cepromad para o atendimento aos profissionais da RMEC e para

retirada e entrega de material é das 08h30 às 17h00.
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