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A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Venécia, no uso de suas atribuições legais e de 

acordo com o disposto na Lei Nº 2.207, de 06 de agosto de 1997, que cria o Conselho Municipal de 

Educação, Lei Nº 2.783, de 27 de outubro de 2006, que institui a organização do Sistema Municipal de 

Ensino, Decreto Nº 6.198, de 13 de maio de 2008, que nomeia a presidente do Conselho Municipal de 

Educação de Nova Venécia e Parecer CMENV Nº 11/2009, aprovado na sessão plenária do dia 30 de abril 

de 2009. 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Municipais da Educação de alunos que apresentem 

necessidades educacionais específicas, na Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e na modalidade Educação de Jovens e Adultos do município de Nova Venécia - ES. 

 

Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, assegurando-lhes os 

serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a 

comunidade escolar, a necessidade de atendimento educacional especializado. 

 

Art. 2º - O sistema de ensino municipal deve matricular todos os alunos, cabendo à Secretaria de Educação 

assegurar condições necessárias de aprendizagem com qualidade para todos os alunos. 



 

Art. 3º - Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se serviços educacionais 

organizados para apoiar, complementar, suplementar os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades específicas. 

 

Parágrafo único  A Secretaria Municipal de Educação manterá um Setor responsável pela Educação Especial, 

dotado de recursos humanos e materiais que dêem sustentação ao processo da educação inclusiva. 

 

Art. 4º - Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará os casos singulares, os 

perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pautará em 

princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar: 

 

I – a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de estudo, de 

trabalho e de inserção na vida social; 

II – a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças e 

potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais específicas no processo de ensino 

aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e 

competências; 

III – o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e 

econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos. 

 

Art 5º - Consideram-se alunos com necessidades educacionais específicas os que durante o processo 

educacional, apresentarem: 

I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 

acompanhamento das atividades curriculares; 



II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 

linguagens e códigos; 

III – altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente 

conceitos, procedimentos e atitudes. 

 

Art.6º - Para identificação das necessidades específicas dos alunos e a tomada de decisões quanto ao 

atendimento necessário a escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo 

de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: 

I – a experiência do corpo docente e equipe gestora da escola; 

II – o setor responsável pela educação especial da Secretaria de Educação 

III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, Esporte, bem como 

do Ministério Público, quando necessário. 

 

Art. 7º - Para fins de identificação entende-se: 

I – Deficiência Auditiva: Qualquer alteração ou distúrbio no processamento normal da audição, seja qual for a 

causa, tipo ou grau de severidade, determinando, para o indivíduo, uma diminuição da sua capacidade de 

ouvir e perceber os sons.  

 

II - Deficiência Visual : É a redução ou perda total de capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor 

correção ótica.  

 

III - Deficiência Mental : Caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significante abaixo da 

média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou mais 

áreas da conduta adaptativa ou da capacidade, nos seguintes aspectos: comunicação, cuidados pessoais, 

habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, dependência na locomoção, saúde e segurança, 

desempenho escolar, lazer e trabalho. (Associação Americana de Deficiência Mental,  AAMD, 1992). 



 

IV -  Deficiência Física: A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor que 

compreende o Sistema Osteoarticular, o Sistema Muscular e o Sistema Nervoso.  

 

V - Deficiência Múltipla:  É a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias 

(mental/visual/auditiva/física), com comprometimento que acarreta atrasos no desenvolvimento global e na 

capacidade adaptativa.  

 

VI - Transtornos Globais do Desenvolvimento: Manifestação de comportamento típica de portadores de 

síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e 

prejuízos no relacionamento social. 

 

VII - Altas Habilidades/Superdotação: Caracteriza-se pela aprendizagem rápida e eficiente. Apresenta um 

nível de compreensão mais elevada dos demais.  

 

Art. 8º - São objetivos da educação especial: 

I - Viabilizar o processo global da educação de pessoas com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades, integrado na rede regular de ensino, criando condições adequadas para 

o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. 

II - Garantir atendimento educacional adequado às necessidades específicas dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e de altas habilidades/superdotação; 

III - Promover formações para o corpo técnico-docente de educação especial com vistas à implantação do 

atendimento ao aluno com deficiência; 

IV - Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em torno da aprendizagem dos alunos com deficiência; 



V - Favorecer a integração efetiva do ensino especial no quadro do sistema geral da educação, obedecendo 

aos dispositivos legais quanto à obrigatoriedade de ensino, resguardadas as necessidades específicas, 

estabelecendo mecanismos flexíveis quanto à relação idade-série; 

VI - Apoiar o sistema de ensino regular para criar as condições de inclusão de alunos com deficiência; 

VII - Expandir a oferta de educação especial, de acordo com as peculiaridades regionais e locais, valorizando 

a cultura local como elemento básico do processo educacional; 

VIII - Assegurar dentro dos diferentes órgãos governamentais, mecanismo legais e funcionais que garantam 

continuamente articulação entre as esferas federal, estadual e municipal; 

IX - Desenvolver ações articuladas e integradas entre as áreas de Educação, Promoção Social, Saúde, 

Trabalho e Transporte, para atendimento, diagnóstico educacional e preparação para o trabalho; 

X - Desenvolver e apoiar programas sistemáticos de prevenção das várias deficiências, através da 

mobilização e integração com os demais órgãos afins, governamentais e não governamentais; 

XI - Conscientizar e comprometer os segmentos sociais, a comunidade escolar, a família e o próprio aluno 

com deficiência, na defesa de seus direitos e deveres. 

 

Art. 9º - O currículo a ser desenvolvido é o das diretrizes curriculares nacionais para as diferentes etapas e 

modalidades da Educação Básica: educação infantil, educação fundamental e educação de jovens e adultos. 

 

Parágrafo único: Deverá ser proporcionado ao educando com graves comprometimentos mentais e/ou 

múltiplos currículo funcional para atender às necessidades práticas da vida, no atendimento educacional 

especializado, além do currículo da base nacional comum. 

 

Art. 10 - Terminalidade específica é uma certificação de conclusão de escolaridade com histórico escolar que 

apresente, de forma descritiva, as habilidades e competências atingidas pelos alunos com deficiência mental 

grave e/ou múltipla que não alcançarem o nível de conhecimento exigido para a conclusão do ensino 



fundamental, respeitada a legislação existente, e de acordo com o regimento e a proposta pedagógica da 

escola. 

 

Art. 11 - A escola proverá a distribuição dos alunos com necessidades educacionais específicas pelas várias 

classes do ano escolar em que forem matriculados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das 

diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a 

diversidade. 

 

Parágrafo único: A classe poderá receber até 03(três) alunos com a mesma deficiência e terá reduzido em 

10% o número máximo de alunos previsto no Regimento Comum das Escolas. 

 

Art. 12 - A escola proverá flexibilizações e adaptações curriculares, que considerem o significado prático e 

instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados e processos de 

avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais específicas, 

em consonância com a proposta pedagógica da escola, respeitada a freqüência obrigatória; 

 

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Educação garantirá serviços de apoio pedagógico especializado realizado: 

I - nas classes comuns, mediante atuação de professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, 

professores para atuação colaborativa, apoio à aprendizagem, à comunicação, à locomoção e às atividades 

de higiene e alimentação. 

II - nas salas de recursos, mediante atuação de professores com formação específica. 

 

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Educação aplicará a Temporalidade flexível do ano letivo, para atender às 

necessidades educacionais de alunos com deficiência mental ou graves deficiências múltiplas, de forma que 

possam concluir em tempo maior o currículo previsto para o ano/etapa escolar, principalmente nos anos finais 

do ensino fundamental, procurando-se evitar grande defasagem idade/ano. 



 

Art. 15 - O Sistema de Ensino manterá uma rede de apoio interinstitucional que envolva profissionais das 

áreas de saúde, assistência social e trabalho, sempre que necessário para o seu sucesso na aprendizagem, e 

que seja disponibilizada por meio de convênios com organizações públicas ou privadas daquelas áreas; 

 

Art. 16 - A Escola manterá atividades que favoreçam o aprofundamento e o enriquecimento de aspectos 

curriculares aos alunos que apresentam superdotação, de forma que sejam desenvolvidas suas 

potencialidades, permitindo ao aluno superdotado concluir em menor tempo a educação básica, nos termos do 

Artigo 24, da Lei nº9394/96 e do Artigo 117, da Resolução CMENV nº01/2007. 

  

Art. 17 - O Sistema de Ensino implantará nas Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, sala de recursos viabilizando os recursos pedagógicos, a seleção e a preparação dos 

professores para o atendimento educacional especializado em parceria com Instituições de Ensino Superior. 

 

§ 1º Para o professor atuar em salas de recursos exigir-se-á no mínimo, curso de 120h nas áreas de 

deficiência mental, visual, auditiva e de transtornos de desenvolvimento, objetivando a melhoria da qualidade 

de ensino.   

 

§ 2º Os professores que atuam nas classes regulares, bem como nas salas de recursos deverão ser 

capacitados regularmente pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 18 - A Secretaria Municipal de Educação proverá acessibilidade aos alunos com necessidades 

específicas, eliminando as barreiras atitudinais, procedimentais e arquitetônicas que possam prejudicar o 

desenvolvimento dos alunos oferecendo recursos e equipamentos necessários para sua aprendizagem. 

 



Art. 19 - O professor da educação especial deverá ser capacitado e especializado, conforme previsto no 

Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam 

necessidades educacionais específicas, 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 específicas dos alunos e valorizar a educação inclusiva; 

II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às 

necessidades especiais de aprendizagem; 

III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades 

educacionais específicas; 

IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. 

 

§ 2º São considerados professores especializados em educação especial aqueles que desenvolveram 

competências para identificar as necessidades educacionais específicas para definir, implementar, liderar e 

apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos 

pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em 

equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão 

dos alunos com necessidades educacionais específicas. 

 

§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão comprovar: 

I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de 

modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para os 

anos iniciais do ensino fundamental; 



II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à 

licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio; 

 

§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades de cursos de 

formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelo Poder Executivo Municipal em parceria com o 

Estado e a União. 

 

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Nova Venécia, 02 de Julho de 2009. 

 

 

 

 
 

 

 

Homologo em      /     /2009 

 

 

 


