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A

inclusão é uma realidade que a escola não pode mais se furtar. O Estatuto
do Deficiente, aprovado em julho de 2015, veio para não deixar nenhuma
brecha com especulações e margem que justifique a recusa de matrícula.

E, a Deliberação n.º 02/2016 – CEE/PR organiza os encaminhamentos para o Estado do Paraná.
Frente a essa exigência o Sinepe/PR pensou em auxiliar as escolas nesse desafio
que demanda conhecimento técnico e comprometimento. Uma inclusão, de fato,
responsável e consciente da importância do trabalho pedagógico.
O presente Manual visa atender às dúvidas mais frequentes levantadas pelas instituições de ensino. Em um formato simples e objetivo são perguntas e respostas
pontuais dando cumprimento às exigências legais. Elaborado pela Assessoria Jurídica Educacional as respostas são esclarecedoras e precisas.
Importante envolver toda a escola, Professores, Equipe Pedagógica, Equipe Administrativa e as famílias que devem ser nossas parceiras nessa caminhada.
Vamos encontrar dificuldades, contudo, juntos conseguiremos superar as barreiras que se apresentarem ao longo do período letivo.
Um excelente trabalho para todos!
Esther Cristina Pereira
Presidente
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O QUE É EDUCAÇÃO ESPECIAL?
A Educação Especial é “a modalidade que assegura o Atendimento Educacional
Especializado, em caráter complementar ou suplementar, como parte integrante
do processo educacional em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino para
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos
funcionais específicos e altas habilidades ou superdotação”. (Deliberação CEE-PR
02/2016, art. 3º)
QUEM TEM DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL?
Nos termos do artigo 2º da Deliberação CEE-PR 02/2016, “considera-se estudante
da Educação Especial aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, em interação com uma ou mais barreiras
que comprometem sua participação plena e efetiva no processo educacional, em
igualdade de condições com os demais estudantes, bem como aqueles que possuem indicadores de altas habilidades ou superdotação”.
QUEM TEM O DEVER DE FORNECER A EDUCAÇÃO ESPECIAL?
Caberá ao poder público assegurar que as instituições do Sistema Estadual de
Ensino realizem o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e altas habilidades ou
superdotação. (Deliberação CEE-PR 02/2016, art. 3, § 2º)
Importante relembrar que as “instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada” integram o sistema estadual de ensino,
nos termos do artigo 17, III da LDB, razão pela qual as escolas particulares estão
obrigadas a fornecer a educação especial a seus alunos.
QUAL É A FINALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL?
A finalidade da Educação especial é garantir o aprendizado ao longo de toda a vida
do estudante, de forma a alcançar o desenvolvimento de seus talentos, potencialidades e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades educacionais. (Deliberação CEE-PR 02/2016
art. 3º, § 1º)
QUAL É A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL?
Nos termos do Art. 5º da Deliberação CEE-PR 02/2016, “A Educação Especial, modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica e da Educação Superior, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para
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a plena participação dos estudantes no processo educacional, considerando suas
necessidades específicas”.
Diante disso, cabe à escola a adoção das medidas de acessibilidade, bem como a
identificação, elaboração e organização dos “RECURSOS PEDAGÓGICOS” que tenham que ser utilizados no processo de ensino do aluno.
A ESCOLA É OBRIGADA A REALIZAR A MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL?
A fim de buscarmos a construção da resposta ao questionamento, é necessário,
em primeiro lugar, observar cuidadosamente o que a legislação brasileira diz acerca do assunto.
Neste sentido, nos termos do artigo 2º, § único, I, “f” da Lei 7853/89, cabe ao
Poder Público assegurar diversas medidas voltadas à satisfação dos direitos dos
portadores de deficiência, dentre eles, na área da educação, a “matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de
ensino”.
Em segundo lugar, o artigo 8º da Lei 7853/89, com redação dada pelo artigo 98 do
Estatuto do Deficiente (Lei 13146/2015), estabelece que “Constitui CRIME punível
com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em
estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em
razão de sua deficiência”.
Em terceiro lugar, não podemos esquecer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 4º, inciso III, estabelece que é dever do Estado garantir “III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente
na rede regular de ensino”.
E, por fim, estabelece o Estatuto do Deficiente, em seu artigo 27, que “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 necessi8

Sinepe/PR - Educação Especial

dades de aprendizagem”.
Podemos observar, contra qualquer prova, que a legislação é toda direcionada
no sentido de estabelecer um sistema de ensino inclusivo, que chega caracterizar como “CRIME” a recusa da efetivação da matrícula do aluno em razão de sua
deficiência, a qual, portanto, deverá ser preferencialmente realizada no ensino
regular. No entanto, é importante observar que a legislação ADMITE a existência
de “escolas especiais”, sendo que a Deliberação CEE-PR n.º 02/2016 regulamenta,
no âmbito do Estado do Paraná, as atividades de tais instituições de ensino.
Logo, entendemos que a “regra” a ser seguida é a de que o aluno de educação
especial seja matriculado na rede regular, desde que essa medida, evidentemente,
NÃO seja capaz de acarretar lesão ao direito à educação do próprio aluno, considerando, para tanto, que o sistema de ensino é dotado de instituições especializadas em educação especial, as quais, dependendo das peculiaridades do educando, podem vir a se mostrar como mais adequadas para a efetivação do direito à
educação do aluno, constitucionalmente assegurado.
Consequentemente, a decisão pela escola regular ou pela escola especial (consoante previsão do art. 9º Deliberação CEE-PR 02/2016) deve ser uma DECISÃO
TÉCNICA, pautada NO QUE, PEDAGOGICAMENTE, É MELHOR PARA O ALUNO, a
partir de suas peculiaridades.
A escola que, sem razões absolutamente concretas e consistentes nos aspectos
técnicos e pedagógicos, deixar de efetuar a matrícula do aluno de educação especial na rede regular, além de cometer CRIME, poderá responder administrativamente pelo ato perante as autoridades educacionais competentes, sem prejuízo
da apuração de responsabilidade civil (indenizações).
QUAIS SÃO AS MEDIDAS E ADAPTAÇÕES ESTRUTURAIS QUE A ESCOLA DEVERÁ
OBRIGATORIAMENTE REALZAR PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES DO ALUNO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL?
A escola possui diversas obrigações perante o aluno da educação especial, as quais
se encontram estabelecidas, especialmente, no Artigo 28 do Estatuto do Deficiente, cuja leitura é recomendada a todas as instituições de ensino, salientando, desde logo, que TODAS as disposições arroladas nos incisos do artigo SÃO aplicáveis
às escolas particulares, à exceção dos incisos IV e VI.
Neste momento, contudo, em que falamos de “adaptações” que a escola regular
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terá que fazer para atender os alunos da educação especial, queremos destacar
que a LEI FEDERAL reconheceu um “limite” do que pode ser exigido da escola, e o
fez sob a rubrica de “adaptações razoáveis”, senão observe o que diz o artigo 28,
III do Estatuto do Deficiente:
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência
e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
MAS O QUE SÃO “ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS”?
O termo “adaptações razoáveis” foi adotado pela Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência realizada no ano de 2007, na cidade de
Nova Iorque, cujo teor restou introduzido no sistema jurídico brasileiro por intermédio do Decreto 6.949/2009, com status de Emenda Constitucional, nos termos
do artigo 5º, § 3º da Constituição Federal vigente. A definição de “adaptação razoável” estabelecida na Convenção Internacional foi reproduzida no art. 3º, inciso
VI do Estatuto do Deficiente, que as define como as “adaptações, modificações e
ajustes necessários e adequados que NÃO ACARRETEM ÔNUS DESPROPORCIONAL E INDEVIDO, QUANDO REQUERIDOS EM CADA CASO, a fim de assegurar que
a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais”;
Ou seja, será sempre necessário ter em mente que o texto constitucional e a LEI FEDERAL, estabelecem expressamente que o “limite” daquilo que poderá ser exigido
das escolas, na efetivação da educação especial, será a realização das “adaptações
razoáveis”, sendo estas as que não acarretem ônus indevido e desproporcional à
instituição de ensino. A avaliação do que será entendido como “ônus indevido e
desproporcional” terá que ser realizada caso a caso, de acordo com a realidade de
cada escola.
A ESCOLA PODE DEFINIR UM LIMITE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL POR
SALA?
Sim, a escola está expressamente autorizada pelo Artigo 13, inciso V da Deliberação CEE-PR 02/2016, a realizar a “adequação de número de educandos por turma,
10
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com critérios definidos pela mantenedora e expresso em seu Projeto Político-Pedagógico”. Contudo, é importante observar que a adequação aludida na norma,
além de estar previamente estabelecida no Projeto Pedagógico da instituição de
ensino, deverá ter por base critérios claros, coerentes e razoáveis, capazes de demonstrar que a escola dá atendimento a todos os termos da legislação acerca da
educação especial e, na prática, efetiva sua política de inclusão.
Ninguém pode esquecer que o ensino e o processo de aprendizagem deve ser
válido e produtivo para TODOS os alunos da sala. Por isso, é preciso que se estabeleça verdadeira parceria entre os envolvidos no processo educacional (escola,
alunos, professores e família) para que sempre possam ser apoiadas as decisões
que tenham que ser tomadas a fim de se obter o melhor caminho para TODOS os
alunos, inclusive os de educação especial.
A ESCOLA É OBRIGADA A FORNECER SERVIÇOS MÉDICOS OU DE ENFERMAGEM?
A escola é obrigada a dispor de instrumentos PEDAGÓGICOS no processo de ensino e aprendizagem. Logo, a escola NÃO ESTÁ OBRIGADA a fornecer quaisquer
serviços de natureza médica, de enfermagem, psicológicos etc, a qualquer aluno, inclusive aos de educação especial. Quem faz diagnóstico e tratamento são o
MÉDICO e, eventualmente, profissionais correlatos (psicólogos, fonoaudiólogos,
fisioterapeutas etc), os quais não são de responsabilidade da escola. Ao serem
identificadas as necessidades, caberá à escola estabelecer os instrumentos pedagógicos pertinentes e necessários para fazer frente às peculiaridades do aluno.
O QUE É O “TUTOR”?
Inicialmente, deve ser esclarecido que NÃO existe, legalmente, a figura do “tutor” para atendimento dos casos de educandos que se enquadrem no regime da
educação especial. O que estabelece o Estatuto do Deficiente é que a escola deve
prover o PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (ART. 28, XXVII), sendo este definido
pela mesma lei como a “pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e
locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares
nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas”.
Assim, nos casos em que as peculiaridades do aluno, devidamente comprovadas
por laudo médico, ensejar a necessidade de acompanhamento pessoal e exclusivo
ao aluno, a escola poderá designar um “profissional de apoio escolar” para a realização desse atendimento. Caberá à escola, única e exclusivamente, a definição
11
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de quem será o tutor, assim como a contratação e remuneração do serviço do
referido profissional.
COMO PROCEDER NA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA?
A legislação estabelece que deverá ser realizada uma “avaliação inicial” do aluno,
a fim de que possam ser identificadas e estabelecida as necessidades educacionais
do educando merecedor do regime da educação especial, sendo a escola obrigada
a utilizar sua equipe de professores e pedagogos na referida tarefa.
Além disso, deve a escola estabelecer um QUESTIONÁRIO INICIAL, no qual solicitará aos pais o fornecimento de todas as informações que os mesmos dispuserem
acerca da situação e características médicas, psicológicas e pedagógicas do aluno,
inclusive, em sendo o caso, a apresentação de laudos, receitas e quaisquer documentos médicos, psicológicos etc que auxiliem na identificação das necessidades
educacionais do aluno.
É importante observar que a escola representa o mais importante instrumento no
processo de ensino e aprendizagem, não sendo inerente à sua atividade, evidentemente, a realização de qualquer ato de natureza MÉDICA, tal como o “diagnóstico” da deficiência do aluno. Logo, a escola SEQUER POSSUI COMPETÊNCIA PARA
FAZER O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DO ALUNO, sendo esta atividade prerrogativa exclusiva dos profissionais da medicina, conforme artigo 4º, XIII da Lei 12842/2013.
Não podemos esquecer que nos termos do artigo 5º da Deliberação CEE/PR
02/2016, a função da educação especial é “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade”. Logo, cabe à escola, a partir da avaliação
inicial, a realização da identificação das “necessidades educacionais” (art. 25 da
Deliberação CEE PR 02/2016) do aluno, para que possa, então, desenvolver o trabalho pedagógico individualizado e adequado ao processo de ensino do aluno
em questão.
O QUE FAZER COM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO?
A partir da avaliação inicial, a escola deverá estabelecer um planejamento do atendimento educacional do aluno (Art. 25, § 3º da Deliberação CEE-PR 02/2016), no
qual definirá os instrumentos e as medidas pedagógicas que serão adotadas, tais
como, flexibilização curricular, flexibilização do tempo previsto para a conclusão
da etapa, métodos de ensino que serão empregados, eventual disponibilização de
profissional de apoio escolar (tutor) etc.
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Além disso, o plano de atendimento deve estabelecer as medidas que a escola
entende que devem ser adotadas pelos pais, desde acompanhamentos médicos,
psicológicos, enfim, os necessários a que o aluno potencialize suas habilidades
educacionais, até mesmo cronograma de reuniões, em que escola e pais reavaliarão as metas inicialmente propostas, os resultados efetivamente obtidos ao longo
do ano.
O importante é que a escola e os pais estabeleçam um verdadeiro termo de compromisso, em que, ambos terão obrigações a cumprir, tudo na busca do melhor
desenvolvimento do processo de ensino do aluno especial.
A ESCOLA DEVERÁ ADAPTAR E FLEXIBILIZAR OS CURRICULOS E CONTEÚDOS AO
ALUNO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL?
Sim, segundo o artigo 28, III do Estatuto do Deficiente, na execução do processo de
ensino do aluno da educação especial, caberá à escola estabelecer “projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como
os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições
de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia”.
Assim, regulamentando o que diz a LEI FEDERAL, a Deliberação CEE-PR 02/2016,
em seu artigo 23, § 1º, estabeleceu que “as instituições devem garantir, no seu
Projeto Político-Pedagógico, a flexibilização curricular e o atendimento pedagógico para suprir as necessidades e especificidades educacionais de seus estudantes”.
Quem definirá o que, na prática, representará a “flexibilização curricular”, é a ESCOLA que, conforme visto, possui competência técnica para estabelecer como
essa medida se efetivará.
O QUE DEVE CONTER O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO?
Por isso, regulamentando o que estabelece o Estatuto do Deficiente, a Deliberação
CEE-PR 02/2016, em seu artigo 24, previu que os projetos deverão contemplar:
I – avaliação das necessidades educacionais especiais de seus estudantes;
II – plano e cronograma do Atendimento Educacional Especializado,
prevendo identificação das deficiências, dos transtornos globais do
desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e das altas habilidades ou superdotação dos estudantes, bem como a definição dos
13
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recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas;
III – matrícula no Atendimento Educacional Especializado de estudantes matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra
escola, respeitados os parâmetros delineados nas avaliações a que
faz alusão a presente Deliberação;
IV– sala de recursos multifuncionais, com especificação do espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;
V – profissionais da educação para o Atendimento Educacional Especializado, além de outros que atuem no apoio, principalmente nas
atividades de alimentação, higiene e locomoção;
VI – as interfaces estabelecidas para a criação de uma rede de apoio
no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento
da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros, que maximizem o Atendimento Educacional Especializado.
A ESCOLA DEVERÁ MANTER UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS?
Sim, conforme artigo 12, § único da Deliberação CEE-PR 02/2016, o Atendimento
Educacional Especializado “deverá ser ofertado nas salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra da rede regular de ensino, no turno inverso da
escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns”. Logo, é direito do aluno
e dever da escola ofertar ao aluno especial o atendimento educacional especializado, sendo este ofertado nas salas de recursos multifuncionais EM HORÁRIOS
QUE NÃO OS DE AULA REGULAR, tendo em vista seu caráter “complementar”.
O QUE COMPÕE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS?
De acordo com o artigo 16 da Deliberação CEE/PR 02/2016, a sala de recursos multifuncionais é “o espaço organizado com material didático, profissionais da educação especializados e de apoio aos alunos e professores, recursos pedagógicos,
tecnológicos, de acessibilidade, objetivando a oferta do Atendimento Educacional
Especializado”.
Ou seja, a escola deverá mapear e estabelecer os recursos pedagógicos, tecnológicos e de acessibilidade necessários para a efetivação das metas previstas no plano
de ensino individualizado de cada aluno.
QUEM DEFINE A CARGA HORÁRIA E FREQUÊNCIA DO “AEE”?
A escola é quem definirá quantas vezes por semana o aluno terá atividades na
sala de recursos multifuncionais, sendo certo que essa carga horária deverá ser
14
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compatível ao trabalho pedagógico inclusivo que a escola pretenda desenvolver
com o aluno.
A ESCOLA DEVERÁ CONTAR COM PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL?
De acordo com a legislação, a escola deverá ter ao menos UM professor especialista em educação especial (art. 15, § 1º da Deliberação CEE-PR 02/2016). Caberá
a este professor participar na definição do trabalho de educação especial que será
realizado com o aluno, assim como acompanhar sua execução, mantendo-se próximo e orientando o professor regente da sala e, se existente, o profissional de
apoio escolar/tutor. O aluno NÃO tem direito a um professor especialista para seu
atendimento individual ou exclusivo. O aluno de educação especial estará sempre
sob a reponsabilidade do professor regente de sala, sendo que o trabalho do professor especialista em questão será realizado em parceria.
A ESCOLA PODE COBRAR ALGUM VALOR DOS PAIS DO ALUNO DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL?
A escola está terminantemente PROIBIDA de realizar a cobrança de quaisquer
valores adicionais no contrato do aluno de educação especial. E essa proibição
INDEPENDE da quantidade de despesas que a escola tenha com adaptações, profissionais etc que venham a ser necessários para o atendimento do aluno.
A cobrança de valores adicionais é conduta tipificada como CRIME, sendo apenada
com reclusão de dois a cinco anos, nos termos do artigo 8º da Lei 7853/89, com
redação dada pelo artigo 98 do Estatuto do Deficiente.
AS PRECEITUAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ACERCA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SE APLICAM AOS CURSOS LIVRES?
Sim. Entendemos que os direitos assegurados aos educandos merecedores do
regime da educação especial também podem ser exigidos dos prestadores de
serviços de cursos livres.
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Dúvidas ou esclarecimentos pelo
telefone (41) 3078-6933 - Sinepe/PR

Assessoria Jurídica Cível/Educacional
Dr. Luís Cesar Esmanhotto
Dr. Juliano Siqueira de Oliveira

Assessoria Jurídica Trabalhista
Dr. Diego Muñoz Donoso

Assessoria Pedagógica
Fátima Chueire Hollanda
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