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Inclusão e Educação Especial 

 A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança 

em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora 

da escola. (BRASIL, 2008, p. 1).

 [...] a educação especial é uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 

ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 7).



 Na Lei Brasileira de Inclusão n.º 13.146, de 6 de julho de

2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê

no artigo 2º: “considera-se pessoa com deficiência aquela que

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva

na sociedade em igualdade de condições com as demais

pessoas”.

 Dessa forma, compreende-se que esse conceito considera que

a deficiência não está na pessoa, mas na relação entre a

pessoa (que necessita de apoio em alguma área) com o meio

(barreiras), que impede sua participação plena na sociedade.

A pessoa com deficiência



 1. Alunos com deficiência;

 2. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento;

 3. Alunos com altas habilidades/superdotação;

 4. Alunos em situação de atendimento domiciliar, devido a

prescrição médica;

 5.Atraso do Desenvolvimento: considera-se estudante com

atraso do desenvolvimento, crianças com menos de 05 (cinco)

anos de idade quando o nível de gravidade clínica não pode ser

avaliado de modo confiável na primeira infância, sendo que,

muitas vezes não respondem às avaliações sistemática.

Público-alvo da Educação 
Especial



 A Educação Especial, enquanto modalidade de ensino, sofreu 

mudanças na última década devido ao paradigma da inclusão escolar, 

impondo a todos os educadores e profissionais da educação a 

responsabilidade por promoverem uma escola verdadeiramente 

inclusiva. Dessa maneira, a Educação Especial na perspectiva 

inclusiva no âmbito da Rede Municipal de Itumbiara tem como 

objetivos:

❖ Garantir o acesso e permanência de todos os alunos ao ensino com 

participação, aprendizagem e continuidade dos estudos;

❖ Prover acessibilidade para que todos participem e explorem o 

ambiente escolar;

Objetivos da Educação 
Especial



❖ Estimular a participação da família e da comunidade para

promoção de uma educação e uma sociedade inclusivas;

❖ Promover a articulação intersetorial na implementação das

políticas públicas educacionais inclusivas;

❖ Garantir a efetivação da Meta 4 do Plano Nacional de Educação

(Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014) e a Meta 16 do Plano

Municipal de Educação de Itumbiara (Lei n.º 4.555 de 16 de

junho de 2015).

Objetivos da Educação 
Especial



Mapeando as Salas de 
Recursos Multifuncionais

Salas Quantidades

Escola Rural 1

Escola Urbana 15

CMEI e Escola de Ed. 

Infantil Urbano

5

Total 21



 As unidades escolar que não têm a sala de

recursos multifuncionais contam com escolas

polos para o Atendimento Educacional

Especializado, da criança público-alvo da

Educação Especial.

Polos de referência



Quantidade de alunos

Alunos público-alvo 

da Ed. Especial

Quantidade

2017 258

2018 359

2019 456



Profissionais da Educação 
Especial

Profissional Quantidade

Professores do AEE 24

Intérpretes de Libras 5

Auxiliares de Sala 205

Temos parcerias com a AMA e a APAE.



Quem é o Professor do AEE? 



 O professor do AEE deve ser, preferencialmente, Pedagogo.
Caso nenhum Pedagogo possa assumir essa função, será
modulado um professor com outra licenciatura plena.

 Para se habilitar à função de professor do AEE, o
profissional deve ter uma das duas opções abaixo:

 1) pós-graduação na área da inclusão ou educação especial
ou sobre o atendimento educacional especializado.

 2) cursos de formação continuada na área da inclusão de,
no mínimo, 420 horas; comprovados com certificação

 O horário de atendimento no AEE é no turno inverso da
escolarização da criança, não sendo substitutivo à sala de
aula.

Perfil do Professor do AEE



 Em 2019, o AEE tem, como principal foco, a implantação

de tecnologias assistivas para os alunos público-alvo da

Educação Especial. Entende-se por tecnologias assistivas

o termo “recentemente inserido na cultura educacional

brasileira, utilizado para identificar todo o arsenal de

recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou

ampliar habilidades funcionais de pessoas com

deficiência e, consequentemente, promover vida

independente e inclusão” (BERSH, 2011, p. 133, grifos

nossos).

Os desafios em 2019



 Com apoio da Secretaria Municipal da Educação, a

Escola Municipal Rotary Club implantou a experiência-

piloto de educação bilíngue (Língua Portuguesa como

primeira língua – L1 – e Libras, como segunda língua – L2

– para os alunos ouvintes; Libras como L1 e Língua

Portuguesa como L2 para os alunos surdos).

Os desafios em 2019



O foco



Algumas ações de formação



Grupo de 
estudos







 Aula Magna do Projeto de Educação Bilíngue:



Algumas ações com as 
famílias

 Encontro de pais de crianças autistas;

 Reunião de pais em todas as escolas da Rede Municipal;

 Encontro com o Neurologista Diógenes.




