
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME 

NOVA PETRÓPOLIS-RS 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2013 

Estabelece diretrizes para a implantação 
de uma política de Educação Inclusiva 
 no Sistema  Municipal de Ensino de Nova  
Petrópolis. 

 
 
Fundamentação Legal: 
Lei 9394/96 – LDBEN 
Constituição Federal de 1988 
Resolução CNE/CEB nº 04 de 02/10/2009 
Resolução CNE/CEB nº 02 de 11/09/2001 
Resolução CNE/CEB nº 4 de 13/07/2010 
Nota Técnica SEESP/GAB nº 19/2010 
 
 
                        O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA PETRÓPOLIS, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, no uso de sua competência para autorizar séries, ciclos, cursos, exames 
supletivos e outros procedimentos que visem aperfeiçoar o Sistema Municipal de Ensino, 
amparado na Lei Municipal 3.490/2005, de 09 de Dezembro de 2005 parcialmente alterada 
pela Lei Municipal 4.047/2011, de 11 de fevereiro de 2011, e 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. O aprofundamento do processo de Educação para Todos, retirando da discussão a 

tradicional polarização entre estratégias clínicas, ao encargo da saúde versus estratégias 
pedagógicas ao encargo da educação. 

II. A sustentação da política de inclusão a partir da dimensão da interdisciplinaridade em seus 
fundamentos metodológicos. 

III. Repensar a função da escola e da saúde no processo de aprendizagem e cidadania para 
além dos limites instituídos.  

IV. A implantação de uma rede de apoio coordenada pela SMECD devendo ter como função: 
a) Dar suporte às escolas que atendam crianças que apresentam dificuldades no processo de 

aprendizagem independente de terem deficiência ou não. 
b) Acompanhar o desenvolvimento do processo de aprendizagem das crianças que tenham 

um quadro de dificuldades de aprendizagem. 
c) Articular a mediação entre a sala de aula, o atendimento educacional especializado, o 

reforço pedagógico, o atendimento clínico, a rede de assistência e a família. 
d) Construir um novo Paradigma Educacional referenciado na concepção de uma Educação 

Inclusiva, tendo como desafio a construção de uma escola aberta às diferenças, 
instituindo para tal o departamento de Educação Especial. 



 
 

RESOLVE: 
CAPÍTULO I 

 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Art. 1º A Educação Especial e o exercício de uma política de educação inclusiva apontam a 
emergência da construção de espaços sociais menos excludentes e de alternativas para o 
convívio com todos. 
 
Art. 2º As escolas de educação regular, pública e privada, devem assegurar as condições 
necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência 
e transtornos globais do desenvolvimento, em todas as atividades desenvolvidas no contexto 
escolar. 
 
Art. 3º A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 
tendo o Atendimento Educacional Especializado como parte integrante do processo 
educacional. 
 
Art. 4º Para o atendimento dos alunos com necessidades educativas especiais são necessários 
professores especializados para atuar no AEE e professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns. 
 

§ 1º: São considerados professores especializados em Educação Especial aqueles que 
desenvolvem competências para identificar as necessidades educacionais especiais para: 
definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 
adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, 
adequados ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o 
professor da classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos 
alunos com necessidades especiais. Considera-se professor especializado aquele que 
possui formação com carga horária igual ou superior a legislação vigente para a 
especialização lato sensu. 

 
§ 2º: São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em 
sua formação de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação 
especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: 

I. Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação 
inclusiva; 

II. Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento de modo 
adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 

III. Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de 
necessidades educacionais especiais; 

IV. Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em Educação Especial. 
 

§ 3º: Os cursos de formação continuada referentes à área da Educação Especial serão 
considerados de capacitação. 

 
Art. 5º Considera-se público alvo do Atendimento Educacional Especializado: 

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, intelectual, mental ou sensorial. 



II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um 
quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nesta definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 

III. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial 
elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 
Art.6º O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, na sala de 
recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno 
inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, 
também em Centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a 
Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

A ESCOLA INCLUSIVA 
 

Art. 7º Compreende-se por escola inclusiva aquela que atende a todos, independentemente da 
raça, credo, condição social, condições cognitivas, físicas, transtornos, distúrbios e/ou 
dificuldades de aprendizagem, devendo assim: 

I. Prever na proposta pedagógica o atendimento a todos, considerando a diversidade 
entre os alunos e as necessidades educativas de cada um. 

II. Considerar que todos os alunos são sujeitos capazes de desenvolver 
aprendizagens, prevendo a terminalidade, inclusive para aqueles que necessitam 
de atendimento educacional especializado. 

III. Desenvolver uma política em que prevaleça o trabalho em equipe, o estudo e a 
busca de objetivos e, onde o ensino e a educação estejam relacionados, buscando 
sempre padrões de qualidade que venham a beneficiar o aluno. 

IV. Constituir as turmas de Educação Infantil e anos iniciais (1º ao 3º Ano) com, no 
máximo, 20 alunos, as turmas do 4º, 5º e 6º Ano, com vinte e cinco alunos e as 
turmas do 7º, 8º e 9º Anos, com até 30 alunos. No caso em que a escola contar 
com alunos com deficiências graves, dificuldades físicas de locomoção ou outras 
que acarretem a necessidade de apoio direto, será permitido que a escola ou a 
turma do aluno conte com um monitor ou auxiliar. Estes casos deverão ser 
atestados pela SMECD. 

V. As atribuições do monitor ou auxiliar estão descritas na norma técnica nº 19/2010 
da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. 

VI. Observar o limite de 1(um) aluno com necessidades educacionais 
especiais(orgânica ou limitação)em cada turma de Educação Infantil ao 9º 
Ano.(Item VI revogado – Decisão unânime do CME em reunião ordinária realizada 
no dia 29 de março de 2016) 

VII. Providenciar, junto à mantenedora, as condições necessárias para acessibilidade 
dos alunos. 

VIII. Oferecer os materiais pedagógicos e de apoio para que o aluno tenha as condições 
necessárias para acessibilidade. 
 
 

CAPÍTULO III 



 
AVALIAÇÃO 

 
Art. 8º O processo avaliativo atenderá o que está expresso no Regimento Escolar. 
 

Parágrafo Único: o regimento escolar deve prever a maneira como irá expressar o 
rendimento do aluno, podendo utilizar nota, menção, conceito ou parecer. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 
 

  
Art. 9º Adaptações curriculares são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema 
educacional para favorecer todos os alunos, possibilitando o acesso ao currículo, sua 
participação integral e o atendimento às suas necessidades educacionais especiais. 
 

Parágrafo único: As adaptações curriculares são as modificações ou ajustes realizados 
em relação aos objetivos, conteúdos, sua sequência, metodologia e aos critérios e 
procedimentos de avaliação. 

 
Art. 10 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Sistema de Ensino 
deve assegurar aos educandos com necessidades especiais: 

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e de organização específicos, para 
atender as suas necessidades; 

II. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 

 
Art. 11 As adaptações curriculares seguirão o seguinte preceito: 
 

Parágrafo Único: O aluno com necessidades educativas especiais segue o Plano de 
Estudos do ano em curso. O professor com apoio da Coordenação Pedagógica, do 
professor especializado e dos demais professores da turma, quando necessário, 
poderá flexibilizar ou adaptar o Plano de Estudos, atendendo as necessidades do 
aluno. 

 
CAPÍTULO V 

 
TERMINALIDADE 

 
Art. 12 A terminalidade específica não pode ser expedida sem a devida comprovação 
documental de todos os procedimentos pedagógicos e complementares realizados para a 
garantia da aprendizagem, devendo ser observados os seguintes critérios: 

I. Documento Individual de aprendizagem curricular – a escola deverá manter registro 
da proposta curricular e das adequações realizadas para atender as necessidades 
educacionais especiais dos alunos, em cada ano de sua escolarização no ensino 
fundamental, ou seja, definir e documentar as necessidades específicas do aluno com 
deficiência, conforme o art. 5º desta resolução, com base no referente curricular do 
ano em que está matriculado, relacionado aos: conteúdos e objetivos, procedimentos 
de ensino, recursos necessários e utilizados, avaliação e níveis de apoio pedagógico 



especializado (relacionados aos apoios recebidos no decorrer de sua trajetória 
educacional) 

II. Relatórios Pedagógicos Descritivos – a escola deverá manter os registros cumulativos 
de avaliação pedagógica, onde conste a progressão do aluno, o desempenho de sua 
aprendizagem e as conquistas realizadas a cada ano escolar. 

III. Relatório de Avaliação Multidisciplinar – registros de avaliação de diferentes 
profissionais, conforme a necessidade específica de cada aluno, que aponte as suas 
especificidades clínicas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

ORGANIZAÇÃO 
 
 

Art.13 O Sistema Municipal de Ensino para o atendimento a todos, respeitando o aspecto da 
diversidade e o atendimento às necessidades educativas de seus alunos, deverá garantir: 
 

I. Atendimento Educacional Especializado gratuito aos educandos que apresentarem, 
conforme o art. 5º, necessidades educativas especiais; O Atendimento Educacional 
Especializado em turno contrário àquele em que o aluno frequenta a escola, 
preferencialmente na própria escola ou escolas polos; 

II. O Atendimento Educacional Especializado a ser desenvolvido individualmente ou em 
pequenos grupos, no turno oposto ao da escola por profissional especializado; 

III. Equipe de apoio interdisciplinar, buscando parcerias com a Secretaria de Saúde e 
Assistência Social do Município ou instituições especializadas; 

IV. A busca de parcerias com instituições especializadas através de convênios, dentro do 
próprio Município, ou, quando, não houver, em Municípios vizinhos, sempre que algum 
apoio especializado não puder ser complementado pelo Sistema Municipal de Ensino ou 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

V. O Atendimento Educacional Especializado é organizado de acordo com as necessidades 
de cada aluno ou grupo de alunos. Deverá ser planejado com apoio da equipe 
interdisciplinar e com o professor do aluno. É um trabalho de apoio, e não substitui o 
trabalho do professor da turma que o aluno frequenta. 

VI. A permanência dos alunos com necessidades educativas especiais na rede regular de 
ensino. 

 
Art. 14 A equipe de apoio interdisciplinar deve contar com profissionais especializados na área 
da educação especial, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, neurologista, 
assistente social, professor capacitado, enfim, profissionais que possam contribuir para um 
efetivo diagnóstico e acompanhamento técnico. 

 
Art. 15 São competências da equipe de apoio interdisciplinar: 

I. A realização do levantamento das necessidades específicas das escolas quanto ao 
Atendimento Educacional Especializado; 

II. A elaboração de programas de assessoramento às escolas; 
III. A orientação e o acompanhamento das famílias de alunos com necessidades 

educacionais especiais; 
IV. A interlocução com os professores que têm alunos com necessidades educacionais 

especiais nas classes do ensino regular. 
 



Art.16 As eventuais dúvidas em relação ao atendimento dos alunos com necessidades 
educativas especiais, que não constam nesta resolução, poderão ser discutidas com a equipe 
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e equipe interdisciplinar. 

 
Art. 17 Revoga-se a resolução anterior de número 004/2009, de 29 de outubro de 2009. 

 
Art. 18 Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

 
Conselheiras:  

Rubia Andréa Schaffer 
Cristiane Kieling 

Silvania Linck 
Miriam Ida Bloedorn Fenner 

 
 
                                         Nova Petrópolis, 26 de agosto de 2013.  
 
Aprovado por unanimidade pela plenária na sessão ordinária realizada em 26 de agosto de 
2013. 
 
 

 

________________________________________ 

Tania Irani Stahl Seefeld 

Presidente do CME – NP 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                             

 


