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 Mudança do conceito de deficiência, que agora

não é mais entendida como uma condição

estática e biológica da pessoa, mas sim como o

resultado da interação das barreiras impostas

pelo meio com as limitações de natureza física,

mental, intelectual e sensorial do indivíduo.

 Quanto mais acessos e oportunidades

uma pessoa dispõe, menores serão as

dificuldades consequentes de sua

característica.

 https://www.google.com/search?q=LBI&rlz=1C1OKWM_pt-

BRBR847BR847&biw=1920&bih=969&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjUpKTvy9_iAhX-IrkGHX8lA1MQ_AUIEigD#imgrc=YdmQzMT0j767XM:

(ACESSADO EM 10/06/2019).

Lei Br asileir a de In clus ão não é um com pil ado de Le is, m as sim um do cum ento que alter a algumas j á existe ntes para harmo nizá-l as à Conv enç ão

Internacional.

Alguns e xem plos de Leis qu e a LBI alterou : Có digo Eleitor al, Có di go de Defes a do Co nsumidor, Estatuto das Ci dades, C ódi go Civil e a Co nsoli daç ão das

Leis do Trabalho, a CLT.

LEI 13.146 DE 06 JULHO 2015.

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

( ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA )

É UMA CARTA DE INTENÇÕES

https://www.google.com/search?q=LBI&rlz=1C1OKWM_pt-BRBR847BR847&biw=1920&bih=969&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUpKTvy9_iAhX-IrkGHX8lA1MQ_AUIEigD


CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 27. A educação constitui 
direito da pessoa com 

deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda 
a vida, de forma a alcançar o 

máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses 

e necessidades de 
aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, 

da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar 

educação de qualidade à 
pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda 
forma de v iolência, 

negligência e discriminação.



DECRETO Nº 57.379 DE 13/10/2016.

PORTARIA Nº 8.764/16 - REGULAMETAÇÃO 

DO DECRETO

“ POLITICA PAULISTANA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

NA PERSPECTIVA DA ED. INCLUSIVA”

 CONSIDERANDO, finalmente, a deficiência como um conceito em
evolução, resultante da interação entre as pessoas com
deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem a
sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas,

 Capitulo I – Disposições preliminares


 Art. 1º - Fica instituída a Política Paulistana de Educação Especial,
na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o objetivo de assegurar
o acesso, a permanência, a participação plena e a aprendizagem
de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento – TGD e altas habilidades
nas unidades educacionais e espaços educativos da Secretaria
Municipal de Educação, observadas as diretrizes estabelecidas
neste decreto e os seguintes princípios:

 I – da aprendizagem, convivência social e respeito à dignidade
como direitos humanos;

 II – do reconhecimento, consideração, respeito e valorização da
diversidade e da diferença e da não discriminação; (educando
singular)

 III – da compreensão da deficiência como um fenômeno sócio-
histórico-cultural e não apenas uma questão médico-biológica;
(laudo?)

 IV – da promoção da autonomia e do máximo desenvolvimento
da personalidade, das potencialidades e da criatividade das
pessoas com deficiência, bem como de suas habilidades físicas e
intelectuais, considerados os diferentes tempos, ritmos e formas
de aprendizagem; (Ed. Integral)



V – da transversalidade da Educação Especial em todas as etapas e
modalidades de educação ofertadas pela Rede Municipal de
Ensino, a saber, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e
Educação Indígena; (importância do papel de cada seguimento)
VI – da institucionalização do Atendimento Educacional
Especializado - AEE como parte integrante do Projeto Político
Pedagógico– PPP das unidades educacionais;
VII – do currículo emancipatório, inclusivo, relevante e
organizador da ação pedagógica na perspectiva da integralidade,
assegurando que as práticas, habilidades, costumes, crenças e
valores da vida cotidiana dos educandos e educandas sejam
articulados ao saber acadêmico;

VIII – da indissociabilidade entre o cuidar e o educar em toda a
Educação Básica e em todos os momentos do cotidiano das
unidades educacionais; ( A.T.E. ATENDER O ALUNO COM
DEFICIÊNCIA)

IX – do direito à brincadeira e à multiplicidade de interações no
ambiente educativo, enquanto elementos constitutivos da
identidade das crianças; (CURRICULO DA ED. INFANTIL)

X – dos direitos de aprendizagem, visando garantir a formação
básica comum e o respeito ao desenvolvimento de valores
culturais, geracionais, étnicos, de gênero e artísticos, tanto
nacionais como regionais; (respeito as diferentes culturas)

XI – do direito de educação ao longo da vida, bem como
qualificação e inserção no mundo do trabalho; (IMT)

XII – da participação do próprio educando e educanda, de sua
família e da comunidade, considerando os preceitos da gestão
democrática.



Art. 22 - As atividades próprias do Atendimento Educacional
Especializado - AEE, de acordo com as necessidades educacionais

específicas do público-alvo da educação especial serão:

I - Ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a 

orientação e mobilidade;

II - Estratégias para o desenvolvimento da autonomia e independência;
III - estratégias para o desenvolvimento de processos mentais;



V - Ensino de Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda 
língua, para educandos e educandas com surdez;

VI - Ensino do uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA);

VII - ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia 

Assistiva – TA;

VIII - orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas 
habilidades ou superdotação.



ANEXO II –

MOBILIZAÇÕES
INDISPENSÁVEIS AO
ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES
ESPECÍFICAS DOS
EDUCANDOS E
EDUCANDAS PÚBLICO-
ALVO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL A SEREM
PREVISTAS NO
PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO - PPP

O Projeto Político Pedagógico deve contemplar:

1. Referenciais legais, político-pedagógicos da educação especial na
perspectiva da educação inclusiva, que fundamentem a organização e oferta
doAEE.

2. Relação dos professores responsáveis pelo AEE, carga horária de
trabalho, formação específica, competências do professor e interface com o
ensino regular;

3. Relação dos profissionais não docentes da Unidade Educacional que
colaboram na atuação junto aos educandos e educandas com deficiência;
carga horária e vínculo de trabalho; função exercida na Unidade Educacional,
quais sejam: equipe administrativa, de alimentação, de limpeza, de apoio, bem
como instrutor de Libras, intérprete e guia-intérprete de Libras/Língua
Portuguesa, e outros que atuem principalmente nas atividades de alimentação,
de higiene e de locomoção;

4. Quando não houver salas de recursos multifuncionais instaladas na
unidade, deve constar a indicação das salas de recursos multifuncionais de
outras unidades educacionais ou de centros de AEE do entorno, especificando
suas condições de atendimento, ou ainda a indicação da forma
colaborativa/itinerante do AEE, assegurando o atendimento ao educando ou
educanda público alvo da Educação Especial matriculado na U.E.



Art. 44 – Em relação ao AEE competirá:

I - Ao Coordenador Pedagógico:  

a) coordenar a elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

da U.E., contemplando o AEE, em consonância com as diretrizes educacionais da 

SME;

b) identificar, em conjunto com a Equipe Escolar, na avaliação pedagógica/estudo de 

caso, os educandos e educandas que necessitam de AEE e orientar quanto à tomada 

de decisão para os encaminhamentos adequados;

c) acompanhar a elaboração e execução do Plano de Trabalho do PAEE;

d) participar da elaboração e assegurar a execução dos Planos de AEE dos educandos 

e educandas da U.E, orientando a Equipe Escolar;

h) assegurar a participação do PAEE nos horários coletivos e nas diversas ações de 

formação dos profissionais da Unidade Educacional.



§ 5º - O CEFAI acompanhará a composição dos grupos e organização do 

atendimento a demanda para o AEE nas Unidades Educacionais.

Art. 24 – O Plano de AEE será elaborado e executado pelos educadores da 

UE  em conjunto com o Professor do AEE e/ou com apoio do PAAI e deverá 

ser precedido de avaliação pedagógica/estudo de caso, contemplando:

I – A identificação das habilidades, barreiras existentes, e necessidades 

educacionais específicas dos educandos e educandas;

II – A definição e organização das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade;

III – o tipo de atendimento conforme as necessidades educacionais 

específicas dos educandos e educandas;

IV – O cronograma de atendimento;

V – A carga horária.



Ao ler o plano é possível se 
identificar: 

Quais as necessidades de aprendizagens do aluno?

Qual o foco do trabalho do professor / AEE? O que o 

aluno precisa aprender ? 

Como avaliaremos se o aluno aprendeu ?

Como se efetivarão os registros ? 

Evitar a ideia que está no apoio só 
porque é deficiente... 





CONTATOS

CEFAI – 3397 – 5039/ 5041

E-mail: smedresaomiguelcefai@sme.prefeitura.sp.gov.br

Eunice – eunicesousa@sme. prefeitura.sp.gov.br

Ana - aguarinho@sme.prefeitura.sp.gov.br

Arlene- arlene.santos@sme.prefeitura.sp.gov.br

Jane –janecristina@sme.prefeitura.sp.gov.br

Keila – keilaeducacao@hotmail.com

Paloma –palomafermino@sme.prefeitura.sp.gov.br

Regina - regina_ribeiro@sme.prefeitura.sp.gov.br

Simone – simone.asilva@sme.prefeitura.sp.gov.br

Tatiana - tatiana.galeno@sme.prefeitura.sp.gov.br


