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Orientações para a elaboração do Projeto Pedagógico e Planos de Ensino  - 

Educação Especial 
 

Na Rede Municipal de Ensino (Rmec) a Educação Especial (EE) é uma             

modalidade de ensino e um campo de conhecimento que, articulado a educação geral,             

planeja e provê reorganizações curriculares, estratégias pedagógicas, mediações,        

serviços e recursos de acessibilidade especializados para a promoção efetiva do direito            

de todos à educação nas classes comuns das escolas regulares. Nessa perspectiva, a             

educação especial é articulada e transversal à classe comum e à classe hospitalar da              

escola regular e não substitutiva ou paralela às mesmas. 

A organização do trabalho pedagógico da Educação Especial deve estar articulado           

aos propósitos específicos de cada contexto educacional e considerar o trabalho           

colaborativo entre os professores e entre esses e os gestores, onde cada um e todos são                

responsáveis pelos processos pedagógicos voltados à inclusão – acesso, permanência e           

construção de conhecimento na escola - dos alunos público alvo da EE.  

 

1. Plano de Trabalho da Educação Especial: Professor de Educação Especial no 

contexto da escola. 

As ações que seguem fazem parte do escopo de trabalho do professor de             

Educação Especial e devem orientar a elaboração de seu plano de trabalho,            

explicitando-se como são desenvolvidas no âmbito de cada escola: 

 

 PRÁTICAS COLABORATIVAS/ GESTÃO DOS PROCESSOS INCLUSIVOS 

Atuar articuladamente com os professores e gestores para elaboração do          

planejamento, da implementação e avaliação de ações voltadas para a inclusão           

dos alunos público alvo da EE. 

Atuar articuladamente com Orientadora Pedagógica na orientação dos        

professores quanto às práticas pedagógicas inclusivas. 

Atuar articuladamente com Orientadora Pedagógica no encaminhamento dos        

trabalhos voltados para construção de uma escola inclusiva. 



Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico,         

contribuindo para o trabalho coletivo das UEs, no tocante a construção de um             

currículo inclusivo. 

Elaborar, refletir, analisar e avaliar sua prática pedagógica, em consonância          

com o Projeto Pedagógico das Ues e em conjunto com as equipes educativas             

das Ues. 

Estabelecer, em conjunto com a equipe gestora da U.E, uma atuação           

colaborativa com profissionais que atuam com o aluno público alvo da EE fora             

do âmbito escolar, para trocas e orientações nas estratégias de trabalho, de            

acordo com a necessidade e a disponibilidade das partes envolvidas. 

Participar dos Conselhos de Classe/ciclo/turma/termo nos quais o público alvo          

da EE está inserido, assim como das reuniões coletivas entre equipes das            

unidades educacionais. 

Esclarecer e orientar as famílias e a equipe escolar quanto aos diferentes            

recursos da escola e da comunidade que atendam às necessidades dos alunos            

acompanhados pela EE. 

Participar da elaboração e realização da reunião de pais e/ou responsáveis           

junto com ao professor da turma dos alunos público alvo da EE. 

Realizar, junto à equipe escolar, o acompanhamento e a orientação da           

organização do trabalho do cuidador junto aos alunos no sentido de promover a             

inclusão escolar. 

Organizar e desenvolver, junto a orientadora pedagógica, ações de         

acolhimento, orientação e informação a comunidade escolar interna e externa à           

U.E, relativas à Educação Especial, que deverão ocorrer a partir da matrícula            

do aluno. 

 

PRÁTICAS CURRICULARES 

Identificar quem são os alunos público alvo da EE matriculados e caracterizá-los            

no tocante às suas principais formas de se relacionar com mundo, como            

aprendem e que necessidades educacionais apresentam no contexto escolar.  

Realizar avaliação pedagógica do aluno junto à equipe escolar, no contexto das            

propostas curriculares da escola, para indicar e/ou solicitar os serviços de           



Educação Especial (Cuidador, AEE, Cepromad, transporte adaptado, entre        

outros). 

Identificar e realizar, junto com a equipe escolar, os ajustes ou transformações            

necessárias ao currículo, realizadas na medida das necessidades educacionais         

dos alunos no tocante à organização de espaços/ tempo, estratégias          

pedagógicas, mediações, serviços, recursos de acessibilidade, reagrupamento       

temporário de alunos e outros ajustes que se fizerem necessários para a            

promoção da construção de conhecimento por todos. 

Acompanhar o aluno público alvo da EE, a partir de planejamento conjunto com a              

professora da turma, para fins de avaliação e de mediação do trabalho pedagógico             

para o aluno. 

Propor recursos de tecnologia assistiva incluindo-se, entre outros, a comunicação          

alternativa para alunos que deles necessitarem. 

Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de           

acessibilidade na sala de aula comum, orientando os professores e alunos no uso             

dos mesmos. 

Solicitar e planejar a aquisição e/ou produção de recursos, adaptações e materiais             

específicos, quando necessário ao processo educativo do aluno realizado na          

escola, podendo-se utilizar os recursos financeiros do Conta Escola, da Sala de            

Recursos frequentada pelo aluno e/ou os serviços do Cepromad (quando tratar-se           

de grande volume). 

Participar da elaboração da documentação pedagógica referente ao público-alvo         

da EE, tais como: fichas de avaliação descritiva, relatórios, documentação          

fotográfica, atas de reuniões entre outras. 

Identificar e indicar à equipe gestora da escola as necessidades de acessibilidade             

arquitetônica e sinalização da escola para encaminhamentos necessários. 

Encaminhar o aluno para avaliação clínica diagnóstica, junto a equipe escolar,           

quando se fizer necessário. 

Encaminhar o público-alvo da Educação Especial para as Salas de Recursos            

Multifuncionais (SRMs) da SME, a partir de análise coletiva entre a Orientadora            

Pedagógica, a professora da turma, a professora de Educação Especial e           

professora da SRM e acompanhar o trabalho desenvolvido, participando da          

elaboração e avaliação do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) do aluno. 



Indicar e orientar os responsáveis legais pelo aluno sobre as necessidades de            

avaliação e encaminhamentos para atendimentos complementares de       

fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, neurologia, ortopedia,       

psiquiatria, estimulação precoce, entre outras, a partir de análise coletiva entre a            

Orientadora Pedagógica, a professora da turma e a professora de Educação           

Especial. 

 

PRÁTICAS FORMATIVAS 

Participar das propostas de formação continuada nas U.E e nas oferecidas por            

outras instâncias da SME. 

Propor, participar e/ou desenvolver propostas formativas para toda comunidade         

escolar visando à abordagem de temáticas relacionadas à EE - necessárias para a             

consolidação dos processos de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos e           

altas habilidades nas unidades educacionais – que se darão a partir de            

planejamento elaborado pela professora de Educação Especial em parceria com a           

equipe educativa da unidade, utilizando os tempos pedagógicos já existentes          

(TDC, TDI, TDF, TDEP, RPAI, Formação Continuada, Formação de Monitores e           

outros que se fizerem necessários). 

 

A organização da jornada e do horário de trabalho da professora de educação especial,              

a ser apresentado em quadro próprio no documento do Projeto Pedagógico, deverá ser             

organizado a partir de análise conjunta com as equipes gestoras das unidades onde atua,              

considerando o horário de frequência dos alunos, a participação nos espaços formativos            

das unidades e as necessidades específicas de acompanhamento do trabalho          

pedagógico de cada unidade. 

 

2. Plano do Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos 

Multifuncional (SRM) 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como função identificar,         

elaborar, organizar e ensinar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as            

barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades          

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado        



diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à            

escolarização e não se caracterizando reforço escolar. Esse atendimento complementa          

e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na             

escola e fora dela.  

O atendimento é feito individualmente ou em grupos de até cinco alunos, conforme             

as necessidades de cada aluno, constantes em plano de atendimento individual, e ocorre             

no contra turno escolar ou mediante organização específica nas Escolas de Educação            

Integral (EEI). A frequência semanal dos alunos no AEE deve considerar que, na maioria              

das vezes, cinquenta minutos semanais são insuficientes para o ensino de um recurso de              

acessibilidade. Para os alunos com deficiência intelectual e com Transtornos do Espectro            

Autista (TEA) a organização do trabalho em pequenos grupos deve ser considerado como             

potencializador dos processos cognitivos e interações sociais.  

As atividades de atendimento educacional especializado abrangem programas de         

enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação/           

sinalização e tecnologia assistiva. Ao longo de todo o processo de escolarização esse             

atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum.  

Tem direito à matrícula nas SRMs os alunos oriundos da Rmec desde o Infantil até               

a EJA Anos Finais, das instituições de ensino infantil sem fins lucrativos conveniadas com              

a SME, das Naves Mãe, da Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) e,             

quando houver vagas disponíveis, das escolas estaduais públicas de Ensino Fundamental           

de Campinas. 

Cada professor de Sala de Recursos elaborará Plano(s) de Trabalho relativos às            

sala(s) onde atua, considerando as especificidades de seu trabalho. O Plano de Trabalho             

deverá compor o projeto pedagógico da escola onde a Sala de Recursos está sediada. Da               

mesma maneira, o coletivo da unidade educacional que sedia a Sala deve considerar, na              

elaboração do projeto pedagógico como um todo, o significado da SRM para a efetivação              

de seus processos inclusivos. 

IMPORTANTE: Conforme prevê a legislação vigente, o aluno que frequenta a           

Sala de Recursos deve ter um plano de atendimento individual elaborado           

conjuntamente entre a professora da turma e a professora da SRM. Orientamos que             

cada professora de SRM agende, no início do ano letivo, uma reunião com a              

professora da turma de cada aluno atendido para a elaboração do plano. Uma cópia              

deste plano deverá constar na SRM e outra cópia no prontuário do aluno, em sua               



escola de origem. 

Ações desenvolvidas pelo professor da Sala de Recursos Multifuncional: 

a) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de         

acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos         

a serem atendidos. 

b) Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a          

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 

c) Acompanhar, com a professora de Educação Especial da UE e professora da            

turma do aluno, a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de             

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

ambientes da escola. 

d) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade           

usados pelos alunos. 

e) Atender os profissionais das escolas externas a SME, que tenham alunos           

atendidos pela SRM, para orientação e troca de informações. 

f) Conhecer e ensinar o uso de recursos de tecnologias assistivas (as tecnologias da             

informação e da comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a          

informática acessível, o sorobã, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares            

específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade           

entre outros), de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo           

autonomia e participação nas atividades; 

g) Manter atualizados, junto a equipe gestora, os registros dos alunos no Sistema            

Integre da SME. 

h) Organizar e manter atualizado o prontuário impresso com os dados específicos dos            

alunos. 

i) Catalogar, de acordo com os aspectos específicos para cada deficiência, os           

equipamentos eletrônicos e os materiais pedagógicos, mantendo-os em boas         

condições de uso. 

j) Solicitar e planejar a compra de materiais de consumo e permanente de acordo             

com as necessidades educacionais dos alunos, mediante os recursos específicos          

da SRM, utilizando-se do Conta Escola, recursos próprios da SME e verba do             

FNDE. 

k) Acompanhar e registar a frequência dos alunos na SRM e informar a equipe             



gestora para providências cabíveis quando estes estiverem infrequentes por dois          

atendimentos consecutivos ou dez atendimentos intercalados. 

 

3. Plano de Trabalho da Classe Hospitalar 

As professoras de educação especial que atuam na Classe Hospitalar devem           

elaborar um Plano de Trabalho baseado no Projeto Classes Hospitalares, que foi            

publicado como anexo da Resolução SME Nº 13/2016 do Diário Oficial de 05/10/2016,             

considerando os indicativos da Resolução que orienta a elaboração do PP 2018 e             

articulado ao plano de trabalho da professora do regular que atua na mesma Classe. O               

plano de trabalho deve ser anexado ao projeto pedagógico da unidade educacional à qual              

a Classe está vinculada e uma cópia deve ser mantida no espaço da Classe Hospitalar. 
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