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Apresentação

O Sistema Municipal de Ensino de Bauru, em consonância com a
legislação nacional sobre a área da Educação Especial, atua na perspectiva da
educação inclusiva oferecendo serviços especializados no contexto escolar desde
o ano de 2005, com o intuito de assegurar direitos à educação para toda
diversidade de estudantes, com o compromisso de promover oportunidades de
aprendizagem e integração social, de modo justo e equitativo.
Assim, considerando o processo evolutivo da inclusão escolar e do
atendimento aos estudantes da educação especial, a saber aqueles que apresentam
condição

de

deficiência,

Transtorno

do

Espectro

Autista

e

Altas

Habilidades/Superdotação, buscamos atualizar e padronizar os procedimentos de
registros documentais realizados pelos professores especializados que atuam nas
unidades escolares municipais, nas etapas da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
A construção documental foi pautada nos preceitos da abordagem
da Teoria

Histórico-Cultural, especialmente no que tange à filosofia de

concepção de homem, de modo holístico e compreensivo, sobre a condição e as
necessidades individuais do estudante, cuja demanda educacional exige
experiência em situações desafiadoras para o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores, o que se traduz como aprendizagem de qualidade.
Desta feita, o rol de documentos, cuidadosamente elaborados,
constitui-se como uma ferramenta de acompanhamento processual do trabalho
desempenhado no apoio pedagógico especializado, bem como sobre os avanços

conquistados pelos estudantes da educação especial ao longo da vida escolar.

Equipe da Divisão de Educação Especial
Bauru, janeiro de 2020.
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“A inclusão acontece quando se aprende com as
diferenças e não com as desigualdades”
Paulo Freire
Prontuário da Educação Especial
O Prontuário da Educação Especial é composto por um rol de

documentos sobre a vida escolar do estudante que é atendido pelo professor
especializado, no serviço de Itinerância ou Sala de Recursos, em escolas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Este prontuário deve seguir uma ordem prática, conforme se mostra
neste guia para o preenchimento. Os documentos foram cuidadosamente
elaborados, de forma que não podem ser modificados.
O preenchimento inicial, bem como o andamento dos registros ao
longo do ano letivo, deve ser realizado pelo professor especializado que faz o
atendimento educacional do estudante, com colaboração do professor do ensino
comum, família, profissionais que realizam atendimentos clínicos, entre outros, e
ciência do professor coordenador/gestor escolar.

Vale ressaltar que quando o estudante é transferido de
unidade escolar no município, ao longo do ano letivo, ou de um ano para
outro, ou na mudança de nível de ensino, o Prontuário da Educação Especial
original deve acompanhar o educando, via malote. Todavia, deve ficar na
escola uma cópia do prontuário arquivado.
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Capa do Prontuário

Deve conter todos os dados pessoais do estudante;

Todas as alterações realizadas ao longo do ano letivo
deverão ser registradas no campo Observações. Ex: nos
casos de transferência de unidade escolar, ou outros;

Por ocasião da transição do estudante, da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental, os documentos
contidos no Prontuário da Educação Especial devem ser
devidamente atualizados.

Modelo Capa do Prontuário da Educação Especial
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Encaminhamento para Avaliação Pedagógica e
Serviço de Educação Especial

O encaminhamento deve ser preenchido pelo professor do ensino comum. Esse
formulário deve ser acompanhado da Planilha de Avaliação Pedagógica do
Professor do Ensino Comum (Educação Infantil; Ensino Fundamental; ou Educação

de Jovens e Adultos);
O Encaminhamento para o Serviço de Educação
Especial deve ser assinado pelos pais/responsáveis do
estudante, e pelo diretor de escola;

O

início do atendimento será realizado após a devolutiva do professor

especializado da Educação Especial, constatando a elegibilidade do estudante
encaminhado para o serviço;

Os casos de estudantes cuja condição de elegibilidade para o serviço de
Educação Especial é identificada no ato da matrícula, por meio de laudo clínico,
são inseridos no atendimento especializado;
O campo “OUTROS” deve ser preenchido em casos de estudante com síndrome.

05

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU

Orientações para o Professor da Classe Comum

Descrever um breve histórico do estudante: sobre o processo de escolaridade,
assiduidade, problemas de saúde, atraso no desenvolvimento (motor e linguagem),
família participativa/ausente, interação social do estudante com professor/colegas, entre
outros;
Descrever o motivo do encaminhamento: necessidades educacionais especiais
identificadas pelo professor do ensino comum, observações sobre o comportamento do
estudante, entre outros;
Descrever as providências já tomadas pela escola: encaminhamento para atendimento
clínico, reforço escolar, adaptações do espaço físico ou nas estratégias de ensino, com
ciência da família.
Modelo de Encaminhamento para Serviços de Educação Especial
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Avaliação Professor da Classe Comum
No momento de solicitação do encaminhamento, o professor especializado deve

entregar para o professor do ensino regular a planilha de avaliação. Esse
documento deve retornar devidamente preenchido, acrescido das observações
realizadas sobre o estudante;
A planilha de avaliação deve ser entregue, impreterivelmente, junto com a
planilha de encaminhamento;
Vale ressaltar que é importante se atentar para a idade e o nível de
desenvolvimento do estudante, considerando, pois, a planilha de avaliação
adequada quanto à etapa de ensino, a saber: Educação Infantil; Ensino
Fundamental/ Educação de Jovens e Adultos;
A planilha de avaliação para a Educação Infantil foi criada a partir da Proposta
Pedagógica para a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Bauru;
Do mesmo modo, a avaliação para o Ensino Fundamental/Educação de Jovens e
Adultos, foi estabelecida a partir do Currículo Comum para o Ensino Fundamental
de Bauru, do Sistema Municipal de Ensino de Bauru.
Modelo de Planilha de Avaliação Pedagógica
Educação Infantil e Ensino Fundamental/Educação de Jovens e Adultos
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Planilha de Avaliação Pedagógica - Educação Infantil (a
partir de 3 anos) ; Ensino Fundamental/Educação de
Jovens e Adultos - Professor da Classe Comum

Esse documento deve ser preenchido pelo professor da classe
comum.
É importante que todos os campos com os dados do estudante
estejam preenchidos corretamente, contemplando os seguintes
itens: unidade escolar; nome do estudante; número do RA; turma
em que está inserido; período do dia (manhã, tarde ou integral);
data de nascimento; idade do estudante; nome do professor da
classe comum e data em que foi realizado o encaminhamento para o
serviço de Educação Especial.
As áreas investigadas que devem ser registradas na Planilha de Avaliação Pedagógica
para a Educação Infantil, para estudantes a partir dos 3 (três) anos de idade, são: Língua
Portuguesa; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências da Sociedade; e Arte. Essas
áreas são subdivididas conforme especificidade. Ainda são especificados os seguintes
aspectos: brincadeiras de situações opositivas; brincadeiras de destreza e desafios
corporais; e brincadeiras de imitação/criação de formas artísticas.

Os registros na Planilha de Avaliação Pedagógica para o Ensino Fundamental/
Educação de Jovens e Adultos, correspondem às seguintes áreas: Língua Portuguesa;

Matemática; Ciências, Geografia e História; Arte; e Educação Física. Ainda, as
subdivisões são: Em Língua Portuguesa – oralidade, leitura, análise linguística e
produção de textos. Em Matemática: números e operações; grandezas e medidas;
espaço, forma e geometria; e tratamento da informação. Nas áreas Ciências, Geografia e
História: ciências da natureza; espaço geográfico e processo histórico. Em Arte: artes
visuais e música, dança e teatro. Na Educação Física: cultura corporal.

08

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU

Todos os itens avaliados, referentes a cada área em destaque na
planilha, devem ter a coluna preenchida com a legenda: D
(Desenvolvido); ED (Em Desenvolvimento); ND (Não
Desenvolvido); e, NA (Não se Aplica).

Na coluna Tipos de Ajuda deve ser indicado o que é necessário para que o estudantes
desempenhe a função indicada.
O campo Observação deve ser preenchido com o detalhamento sobre o tipo de ajuda
necessária para o desempenho da função.
O exemplo a seguir, referente à Planilha da Educação Infantil, ilustra como os
documentos devem ser preenchidos:

Fonte: Planilha de Avaliação pedagógica – Educação Infantil (a partir de 3 anos) – professor de
classe comum

O documento deve ser devidamente datado e assinado pelo professor da classe

comum que realizou o preenchimento, bem como pelo diretor de escola. No caso da
Planilha do Ensino Fundamental/Educação de Jovens e Adultos, os professores de
Arte, Inglês e Educação Física, também devem registrar suas assinaturas.
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Avaliação Pedagógica – Educação Especial
É importante que todos os campos com os dados do estudante estejam preenchidos
corretamente, contemplando os seguintes itens: unidade escolar; nome do estudante;
número do RA; turma em que está inserido; período do dia (manhã, tarde ou integral);
data de nascimento; idade do estudante; nome completo do professor especializado,
com identificação se é de Sala de Recursos ou Itinerância, e diagnóstico do estudante se
houver. Nos casos sem diagnóstico, é preciso identificar a hipótese levantada.
Modelo de Avaliação Pedagógica – Educação Especial

Todos os itens avaliados, referentes a cada área em destaque na planilha, devem ter
a coluna preenchida com a legenda: D (Desenvolvido); ED (Em Desenvolvimento);
ND (Não desenvolvido).
Essa avaliação deve ser realizada a partir das características do sujeito, bem como

seu contexto de vida, tais como: histórico, ritmo de aprendizagem, potencialidades
apresentadas, limitações identificadas, níveis de aprendizagem, entre outros aspectos.
Busca-se, nesse registro, identificar as barreiras impeditivas existentes para o
processo de aprendizagem e desenvolvimento global.
As áreas de investigação compreendem: cognição; atenção; memória; linguagem;
pensamento; função motora e função social.

Função cognitiva: essa função é subdividida nas percepções: visual; auditiva;
tátil; espacial e temporal. A percepção é um processo cognitivo pelo qual
contatamos o mundo. Assim, é por meio dos órgãos dos sentidos que nos
apropriamos dos sons, sabores, aromas, cores, formas, texturas, frio e calor.
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A atenção é um processo cognitivo interno, de seleção e manutenção de foco, seja de
estímulo ou informação, que são obtidas por meio dos sentidos, memórias armazenadas,
entre outros processos cognitivos.

A memória envolve a capacidade de relembrar acontecimentos/informações do
cotidiano, recuperando-os em um curto espaço de tempo (memória de curto prazo), ou,
ainda, em um período de longo prazo (memória de longo prazo).

A linguagem se traduz como a capacidade de expressão de pensamentos, ideias,
opiniões e sentimentos.

O pensamento é um processo mental que confere ao ser humano potencialidade para
moderar o mundo por meio de um processo de racionalização, deliberação e modificação.

A função motora diz respeito ao desenvolvimento motor, que é um processo contínuo
de mudanças, que se inicia no momento da concepção e perpassa por toda a vida, até a
morte. Ao longo do desenvolvimento do processo motor a pessoa realiza, com
competência, atividades motoras, das mais simples para as mais complexas, tornando-se
capaz de atender às suas próprias necessidades.

A função social diz respeito ao estabelecimento das relações sociais. Assim, o que se
deve observar/avaliar são os aspectos comportamentais e o modo de conduta do
estudante, por exemplo: relacionamento com os colegas, professores, pais ou
responsáveis, como se comporta em sala de aula, no recreio escolar, nos espaços
escolares, entre outros. Ainda, como se comporta em situações nas quais é contrariado;
quando vivencia momentos de crítica e/ou elogio; como se relaciona com regras e
convenções socialmente estabelecidas; capacidade de se colocar no lugar do outro,
sobretudo quanto à compreensão de sentimento alheio; respeito ao outro; comportamento
colaborativo; capacidade de controlar suas emoções; comportamento agressivo
(autoagressão e heteroagressão); comportamentos de reatividade; resolução de conflitos

de convivência entre pares, professores e demais pessoas do convívio diário; permanência
em sala de aula; entre outros.
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Devolutiva
Este documento deve ser preenchido após a finalização da Avaliação Pedagógica,

realizada pelo professor especializado, e precisa, impreterivelmente, conter:
Síntese dos dados coletados durante a avaliação;
Orientações sobre as providências que deverão ser tomadas;
Deve ser entregue uma cópia da devolutiva para o professor de classe
comum, e uma cópia para o coordenador pedagógico, que deverá
arquivar no prontuário do estudante, na secretaria da unidade escolar;
Esse documento deve ser assinado pelos pais/responsáveis

do

estudante, diretor da unidade escolar e professor especializado.

Quando assinalado os itens orientação ao professor de classe comum e/ou
orientação familiar, o professor especializado deverá preencher, de modo descritivo
o formulário RELATÓRIO – ORIENTAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE (vide
adiante), apontando de modo breve aspectos que podem contribuir com o processo
educacional inclusivo do estudante.

Modelo – Devolutiva à unidade Escolar do Encaminhamento para o
Serviço de Educação Especial
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Relatório de Orientações Sobre o Estudante
O professor especializado deve registrar de modo descritivo todas as orientações
necessárias sobre o estudante após o processo de avaliação pedagógica,
contemplando, por exemplo, horário de atendimento, apoio e/ou indicações para
ampliação de oportunidades para autonomia e independência em atividades de vida
diária (locomoção, alimentação, higiene pessoal, comunicação e interação social),
necessidade de apoio em atividades pedagógicas específicas, apoio em atividades
externas à sala de aula, entre outros. Esse relatório pode ser preenchido quantas
vezes for necessário ao longo do ano letivo.
É indispensável assinalar

a quem foi destinado as orientações em campo

próprio. Ainda, deve ser disponibilizada uma cópia do relatório para cada
profissional a quem se destina a orientação.
Esse documento deve ser devidamente assinado a quem se destina as
orientações, com ciência do diretor da unidade escolar e dos pais/responsáveis
(Ex: professor da classe comum, cuidador).

Modelo de Relatório – Orientações sobre o Estudante
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Estudo de Caso
O momento de coleta de dados para formalização do Estudo de Caso é de extrema
importância, pois esse documento permite maior aproximação do professor
especializado com a realidade e contexto de vida do estudante. Desse modo,

é

aconselhável alguns cuidados para que o encontro para entrevista com os familiares
e/ou responsáveis pelo estudante seja proveitoso e harmonioso.
Os

questionamentos

realizados

ao

familiar

entrevistado não devem ser estanques, pois devem
ser contextualizados para o melhor entendimento do
respondente. No momento de preenchimento do
Estudo de Caso é recomendado que, para além do
professor especializado, haja o acompanhamento
de outro membro da equipe escolar (professor da
classe comum, coordenador ou diretor).

Modelo de Planilha – Estudo de Caso
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Quando a criança muda a etapa escolar (Infantil/Fundamental), ou mesmo quando
muda de unidade escolar, o Estudo de Caso deve ser atualizado.

É indispensável que antes do encontro com os pais ou responsáveis o professor
especializado providencie o preenchimento dos dados iniciais do estudante: unidade
escolar; telefone da escola; nome do es; número do RA; turma em que está inserido;
período letivo (manhã, tarde ou integral); professor da classe comum; professor
responsável pelo estudo de caso; e, data de encaminhamento para o Serviço de Educação
Especial.
O item 1 refere-se aos dados familiares do estudante, considerando:
Nome completo do pai e da mãe; idade; informação se está empregado; profissão; e
escolaridade.
Número de irmãos, histórico de necessidades educacionais especiais apresentada
por irmãos e/ou familiares.

Na ausência dos pais, é preciso preencher quem é o responsável legal; idade; se
está empregado; qual a profissão e escolaridade.
O item 2 trata sobre informações escolares do estudante, considerando:
O motivo do encaminhamento para o AEE
deve ser correspondente ao que foi identificado no
Formulário de Encaminhamento para Serviços de
Educação Especial
Histórico escolar e antecedentes relevantes, a
exemplo: desde que idade frequenta a escola,
assiduidade ou razão por situação de repetidas
faltas; queixas da família e/ou professores;
atendimentos e encaminhamentos já realizados;
apoio de cuidador/professor especializado; entre
outros.
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O item 3 trata de informações de âmbito familiar:

Características

do

ambiente

familiar

(condições da moradia) – casa própria ou
alugada; se tem infraestrutura: água, luz,
saneamento

básico,

entre

outros;

quantas

pessoas residem na casa; outras informações
relevantes.

Convívio
qualidade

familiar - relações afetivas;
de

comunicação;

expectativas;

quantos membros compõem a família; como a
família se organiza com as tarefas cotidianas;
como é a relação entre os membros familiares;
participação de pais, avós ou outras pessoas nos

cuidados e responsabilidades com o estudante;
outras informações relevantes.

Condições

socioeconômicas,

sociais

e

culturais - recebe benefícios; renda formal e/ou
informal; lazer; renda mensal aproximada da
família; outras informações relevantes.

Atendimento clínico extraescolar

-

em

caso positivo indicar qual a instituição de
atendimento;

quais

as

áreas

clínicas

de

atendimento; dias e horários de frequência;
dados

sobre

assiduidade;

se

já

houve

desligamento; se está passando por algum tipo
de

avaliação clínica; outras informações

relevantes.
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O item 4 trata de informações sobre o desenvolvimento geral do estudante:
Relato sobre as condições de gestação, parto e primeira infância –
gravidez desejada; pré-natal; ocorrências importantes durante a gestação; tipo
de parto; ocorrências importantes durante o parto e no 1º ano de vida da criança;
amamentação; idade que começou a andar e falar; vacinação; se o estudante
possui independência em atividades de vida diária, tais como: uso de banheiro,
escovação, troca de roupas, higiene pessoal; outras informações relevantes.

Condições de saúde geral - indicação se o estudante possui diagnóstico
clínico, em caso positivo registrar a data e o resultado; no caso de não haver
diagnóstico registrar a situação atual, se está em processo de avaliação clínica
ou se houve algum encaminhamento médico; se o estudante apresenta
problemas de saúde; se faz uso de algum medicamento controlado, em caso
positivo

se

o

medicamento

interfere

no

processo

de

aprendizagem/funcionalidade; condições de sono; recomendações da área da
saúde.
O item 5 destaca informações de âmbito escolar:

Sistema linguístico usado pelo estudante em sua comunicação - se é
verbal, mantém diálogo, vocabulário esperado para a idade ou restrito;
comunicação alternativa e suplementar; Libras ou outros.

Recursos e/ou equipamentos utilizados para acessibilidade - Aparelho

de Amplificação Sonora Individual (AASI); mobiliário adaptado; prancha
inclinada; engrossadores; andador; cadeira de rodas ou outros.

Descrição

sobre

recursos

e/ou

equipamentos

que

precisam

ser

providenciados para acessibilidade no ambiente escolar e dados sobre as
necessidades quanto à acessibilidade curricular.
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Organização da escola - realidade sobre acessibilidade arquitetônica,
comunicacional, procedimental e atitudinal; interação entre família e escola;
orientações e apoio para professores; aceitação sobre a perspectiva colaborativa
ou outros; recursos humanos: professor especializado; auxiliar; cuidador;
professor interlocutor de Libras ou outros.

O item 6 trata de informações sobre a percepção da família em relação ao
desenvolvimento acadêmico do estudante:

Dificuldades observadas – leitura; escrita; coordenação motora; contagem;
cálculo; esquecimento do que aprende; letra e/ou traçado ilegível; nível de
atenção e concentração.

Observação se a criança conhece - cores; números; dinheiro; letras; meses
do ano; dias da semana; se realiza recortes, entre outros aspectos.

Quanto ao comportamento - prefere brincar sozinho ou em grupos; estranha
mudanças de ambiente; adapta-se facilmente ao meio; aceita/acata ordens;
apresenta agressividade, apatia ou teimosia; tem algum medo; brinquedos e
brincadeiras preferidas; manias, entre outras observações.

Atenção!
Esse documento deve estar devidamente assinado
pelo familiar e/ou responsável legal que ofereceu
as informações, bem como pelo diretor da unidade
escolar, e professor especializado responsável pelo
Estudo de Caso.
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Plano de Atendimento Educacional Especializado - AEE
Esse documento deve ser funcional para o professor especializado, sobretudo no
que tange ao alinhamento para os atendimentos com os estudantes, ou seja as
atividades propostas no cotidiano escolar devem estar em consonância com este
plano.

Trata-se de um plano realizado pelo professor especializado a partir dos dados
obtidos nas avaliações e no Estudo de Caso, o que permite formalizar um
planejamento que responda para que, para quem, por que, o que e como ensinar,
focalizando as funções cognitiva, motora e social que precisam ser desenvolvidas
no estudante da educação especial.

Para tanto, as atividades indicadas pelo professor especializado devem estar
conectadas à Proposta Pedagógica e/ou Currículo Comum, isto é, relacionadas aos
conteúdos de ensino que se articulam com o planejamento e metodologias adequadas
para promover a transmissão/apropriação dos saberes escolares, por meio da

intervenção pedagógica sistemática e intencional.

As atividades propostas devem ser permeadas por escolhas e critérios que se
desdobram em encaminhamentos e práticas pedagógicas,

com a finalidade de

promover a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante.

A organização de materiais pedagógicos, tempo de atendimento ao estudante,
estratégias de ensino, entre outros aspectos, são tarefas que competem ao professor
especializado, com articulação, sempre que possível, de modo colaborativo, junto
ao professor da classe comum.

Sem esgotar as dimensões do AEE, este plano visa a superação de práticas
calcadas no imediatismo, espontaneísmo e improviso, de modo que permita uma ação
especializada por meio da elaboração de atividades nucleares representativas das
inter-relações estudante-mundo, sob a mediação do professor especializado na área
da Educação Especial.
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“O que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e
é preciso andar muito para se alcançar o que está perto”.

José Saramago
O primeiro passo é o preenchimento do documento com os dados do estudante,
conforme pode ser observado no quadro a seguir:
PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:

Turma:

Data de nascimento ______/______/________

Período:

Idade:

Professor Especializado

( ) Sala de Recursos ( ) Itinerante

Diagnóstico:

Em seguida, é preciso sinalizar como se organiza o atendimento, com a indicação
correta dos aspectos em destaque no seguinte quadro:
ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
Tipo de AEE

Composição do Atendimento

( ) Sala de Recursos

( ) Individual

( ) Itinerância

( ) Grupal

( ) Intérprete

( ) Em sala de aula (colaborativo)

( ) Outros
Frequência e Periodicidade do Plano de AEE
( ) Segunda-feira

( ) Terça-feira

( ) Quarta-feira

( ) Quinta-feira

( ) Sexta-feira

Horário de atendimento:
( ) Bimestral

( ) Semestral

( ) Anual

Recomenda-se que a periodicidade do plano de AEE seja semestral, com
reelaboração ou manutenção do planejamento após reavaliação das funções

desenvolvidas .

As indicações de dados do AEE compõem informações que devem ser descritas,
impreterivelmente, no RELATÓRIO SEMESTRAL DO ESTUDANTE.
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Função Cognitiva
O campo Função Cognitiva deve ser preenchido com as indicações do que será

desenvolvido com o estudante no período determinado para o plano. O quadro a seguir
ilustra exemplos de como realizar o preenchimento:
Função Cognitiva
-Discriminação
objetos;

visual:

diferenciar

- Discriminação
sons;

auditiva:

identificar

Recursos

Estratégias

-Brinquedos e objetos diversos;

-Atividades
pedagógicas
específicas e individualizadas;

- Ilustrações e fotos;

- Noções de temporalidade: sequência
temporal, duração das atividades
cotidianas, dias da semana;
- Noções básicas de posição: dentro,
fora, embaixo, em cima, na frente, atrás,
perto, longe;

- Livros
paradidáticos
abordando
diversidade
de
gêneros discursivos;
- Suportes tecnológicos (Tablet,
computador, televisão);
- Jogos pedagógicos;

-Brincadeiras
envolvendo
brinquedos na casa da boneca;
- Práticas de leitura e exploração
de livros, figuras e imagens
diversas (fala e escuta);
- Estimulação do protagonismo
em situações comunicativas
diversas (oralidade, leitura);

- Letra móveis;
- Noções básicas de
direção: para
frente, para trás, para baixo, para cima;
conceito de lugar;
- Noções de percepção: dimensão
grande/pequeno;
capacidade
cheio/vazio;
massa
leve/pesado;
temperatura quente/morno/frio/gelado;
fenômenos e elementos da natureza;
- Atenção concentrada: tempo de
permanência nas atividades, seletividade
para estímulos do ambiente;
- Memória: resgate de acontecimentos e
nomeação de elementos do cotidiano;
- Linguagem: apropriação e uso de
palavras simples para comunicação com
intencionalidade
(da
linguagem
situacional
para
a
linguagem
contextual); ampliação de vocabulário;
- Criatividade: exploração de materiais
diversos; expressão artística por meio de
desenhos, representações e elaborações
pessoais diversas;

-Jogos verbais;
- Números móveis;
- Formas geométricas – peças
móveis;
- Elementos musicais;
- Materiais pedagógicos: papéis,
tintas, lápis coloridos, cola,
entre outros.

- Exploração de jogos: memória,
quebra-cabeças,
raciocínio
lógico, entre outros;
- Exploração de
sonoros;

brinquedos

- Exploração de vídeos e jogos
eletrônicos;
- Exploração de objetos e figura
para identificação de suas
propriedades (semelhanças e
diferenças);
- Proposição
de
problema simples;

situações

- Situações práticas utilizando o
próprio
corpo
para
reconhecimento de aspectos de
natureza
espacial
(movimentação,
observação,
manipulação e identificação);
- Entre outros.

- Raciocínio lógico: reconhecimento de
espaço e forma, grandezas e medidas,
números, operações, tratamento da
informação,
comparação,
seleção,
organização.
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Função Motora

O campo Função Motora deve conter as indicações do que será desenvolvido com
o estudante no período determinado para o plano. O quadro a seguir ilustra exemplos
de como realizar o preenchimento:

Função Motora
- Cultura corporal e movimento;

Recursos
-Brinquedos
diversos;

e

Estratégias
objetos

- Coordenação motora fina;
- Jogos pedagógicos;
- Coordenação motora grossa;

- Estimular o desenvolvimento
da consciência na execução de
ações motoras por meio de
brincadeiras, jogos, situações
lúdicas e artísticas;

- Dança;
- Domínio de movimentos.
- Teatro;
- Jogos de acoplagem;
- Aramados;
- Materiais
pedagógicos:
papéis, tintas, lápis coloridos,
tela, cola, massinha, entre
outros;
- Materiais
manipuláveis:
barro,
argila
e
outros
materiais manipuláveis.

- Brincadeiras de destreza e
desafios corporais, das mais
simples às mais complexas, de
modo
lúdico,
para
o
desenvolvimento de habilidades
locomotoras, manipulativas e de
estabilização - andar, correr,
saltar, pular em um pé só,
agarrar, espalmar, encaixar,
arremessar, chutar, cabecear,
conduzir, girar, rolar, flexionar,
puxar, empurrar, transferir o
peso do corpo, entre outras;
- Brincadeiras de situações
opositivas: jogos coletivos com
bola, Corre Cotia, EscondeEsconde,
Pega-Pega, entre
outros;
- Brincadeiras de imitação (Ex:
dança - ritmos diversos, circo,
mímica, brincadeira de Estátua,
imitação de figuras;
- Criação de formas artísticas:
brincadeiras de roda, situações,
escultura em barro, argila,
massinha, desenho, pintura,
modelagem, e outros.
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Função Social
O campo Função Social deve conter as indicações do que será desenvolvido com

o estudante no período determinado para o plano. O quadro a seguir ilustra exemplos
de como realizar o preenchimento:

Função Social

Recursos

- Construção da identidade (percepção
da alteridade);

-Brinquedos
diversos;

- Experiências afetivas: sentimento de
pertencimento, autoestima;

- Ilustrações,
fotografias;

- Valorização das diferenças entre as
pessoas;

- Livros
paradidáticos
abordando temas sobre a
diversidade,
valores,
sentimentos, entre outros;

- Compreensão das
gêneros e etnias;

diferenças

de

- Função social;

- Suportes
(Tablet,
televisão);

e

Estratégias
objetos

- Trabalho
colaborativo
intervenções inclusivas
grupo de estudante;

–
no

figuras,
- Brincadeiras e/ou atividades
coletivas e individualizadas;

tecnológicos
computador,

- Atividades para o estímulo de
autorreconhecimento;
- Apreciação
de
histórias,
músicas, vídeos, ilustrações ,
fotografias, obras de arte e
outros;

- Comunicação social;
- Jogos pedagógicos;
- Interação social;

- Jogo de papéis: profissões e
atividades laborais;

- Música;
- Uso de regras sociais;
- Espelho;
- Iniciativa ;
- Calendário, relógio e outros;

-Atividades
pedagógicas
específicas e individualizadas:
desenho, pintura, manipulação,
construção, colagem e outros;

- Autonomia;
- Mapas e maquetes;
- Uso de instrumentos culturais para
medição do tempo;
- Reconhecimento de espaço geográfico
e seus elementos, intervenção humana
no espaço social e físico.

- Quadros ilustrativos;

- Apoio na participação em
atividades
festivas
e/ou
comemorativas (aniversários,
datas
especiais,
atividades
coletivas da escola, passeios,
entre outros);

- Materiais
pedagógicos:
papéis, tintas, lápis coloridos ,
cola, entre outros.

- Incentivo e estimulação para
comunicação social funcional e
interação entre pares;

- Comunicação alternativa e
suplementar;

- Criação
de
situações
vivenciais de protagonismo nas
atividades
em
grupo
–
manifestação de preferência,
desejos e necessidades.
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Finalidades do AEE

O AEE deve buscar o desenvolvimento global do estudante da educação especial.
A figura a seguir ilustra as dimensões da ação pedagógica para esse atendimento .

PROFESSOR: planeje, proponha atividades pedagógicas significativas e registre
os resultados obtidos. Essa prática irá auxiá-lo nas avaliações e no replanejamento
de novas estratégias de ensino.

Faça uma pasta no computador com
fotos, com subpastas de cada mês do
ano letivo. Escolha algumas fotos e
salve. Essa dica ajuda na visualização
e acompanhamento dos avanços do
estudante.
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Relatório Semestral do Estudante
Esse relatório deve ser elaborado no final de cada semestre letivo, ou seja, em
julho e dezembro;
No registro devem constar todos os dados solicitados e a descrição sobre o
desempenho do estudante ao longo do semestre letivo, considerando as principais
estratégias de ensino abordadas para cada função em desenvolvimento, conforme
proposto no Plano de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
É importante destacar os pontos exitosos e os desafios que ainda não foram
alcançados, e que formam novos indicadores para a continuidade do AEE, bem
como detalhes sobre a assiduidade, situação atualizada sobre atendimento clínico,
além de outros aspectos que se julgar relevante ocorridos no período;
O documento deve ser

devidamente assinado e datado pelo professor

especializado.

Modelo de Relatório Semestral do Estudante
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Registro - Evolução de Atendimento
Na ficha de registro sobre a evolução de atendimento devem constar todos os
dados requeridos sobre o estudante;
Todas as datas previstas de atendimento devem estar registradas. Também, deve
constar a data de cada atendimento e, no campo procedimento deve ser relatado o que
foi desenvolvido no atendimento, considerando função, recursos e estratégias,
conforme proposto no plano de AEE;
No caso de falta do estudante deve ser registrada a data e justificativa da ausência
se houver, por exemplo: Faltou em razão de cuidados com a saúde, pois segundo a
mãe está com febre e dor de ouvido;
Observação: neste documento pode-se registrar também ocorrências vividas
anteriormente ao atendimento que possam causar interferências. Por exemplo,
situações comportamentais (alteração de humor, desajustes emocionais, acidentes,

entre outros).
Modelo Registro – Evolução de Atendimento
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Anexo* 1 – Formulário de Encaminhamento
O encaminhamento de estudantes para avaliação nas Organizações da Sociedade
Civil (OSCs) parceiras é realizado pela Unidade Escolar por meio do SISTEMA
DE ENCAMINHAMENTO CLÍNICO, após avaliação pedagógica prévia
realizada pelos professores da classe regular, quanto as condições de linguagem,
comportamento e aprendizagem, descrevendo-as no encaminhamento clínico. A
Unidade Escolar pode contar com a colaboração do professor especializado da
Educação Especial. É de extrema importância que o encaminhamento contenha todos
os dados do estudante, assinatura (responsável pelo estudante e Direção da Escola),
data e descrição da queixa.

No caso de encaminhamento enviado com dados

incompletos, será devolvido para que a Unidade Escolar cumpra a complementação
dos dados necessários.
A assiduidade do estudante nos atendimentos agendados pela instituição parceira é
fundamental para o pleno desenvolvimento do estudante. Dessa forma, faltas
consecutivas,

sem

justificativas,

acarretarão

no

DESLIGAMENTO

DOS

ATENDIMENTOS. O reencaminhamento do caso que incorra em desligamento pode
ser enviado novamente somente após o período mínimo de 6 meses, considerando,
pois, a data em que ocorreu o desligamento.
As avaliações/triagem dos estudantes encaminhados para os atendimentos nas
OSCs, APAE e SORRI, demandam tempo. Por esse motivo, a emissão dos relatórios
de conclusão (diagnósticos, relatórios e laudos) e definição dos procedimentos de
atendimentos ou encerramento, desenvolve-se de acordo com as possibilidades que

esses trâmites exigem.
Cumpre ressaltar, que relatórios emitidos pela equipe multidisciplinar só poderão
ser disponibilizado, minimamente, após 6 meses. O laudo médico poderá ser
disponibilizado desde que solicitado pela família e entregue à Unidade Escolar.

* Os anexos descritos neste Guia são referentes à organização sequencial do prontuário
do estudante.
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É válido evidenciar que a parceria com as OSCs NÃO contempla as áreas de:
Pedagogia, Oftalmologia e Psiquiatria (no caso de necessidade de Oftalmologia
encaminhar o pedido à Sra. Maria de Lourdes dos Santos Pereira Tozin - Assistente
Social da Educação – fone 3223-1005) e Psiquiatria, encaminhar ao CAPS infantil (R:
Azarias Leite – nº 13-38 – fone 3227 2574). Destaca-se que estes encaminhamentos
são de responsabilidade da Unidade Escolar, com solicitação descrita em papel
timbrado, devidamente assinado pelo gestor e coordenador da escola.
Todos os estudantes que necessitam de avaliação clínica podem ser encaminhados
para os serviços clínicos das OSCs parceiras.

ATENÇÃO! O estudante encaminhado que não se enquadra como Público da
Educação Especial, mesmo estando incluído em algum atendimento clínico nas
OSCs, não implica, necessariamente, do atendimento pelo serviço da
Educação Especial.

Modelo – Formulário de Encaminhamento - OSCs
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Fluxo de Encaminhamento e Atendimentos – Padronização de Ações

O Fluxo de Encaminhamento e Atendimento foi elaborado com o
intuito de padronizar as ações realizadas em parceria com as OSCs ;

No momento de preenchimento e assinatura do formulário é
imprescindível que sejam realizadas as orientações sobre o processo
de encaminhamento e atendimentos realizados nas OSCs para pais

e/ou responsáveis, bem como para a equipe escolar;

Após a autorização familiar a gestão escolar deverá dar
continuidade ao processo com o envio do encaminhamento por meio
do SISTEMA DE ENCAMINHAMENTO CLÍNICO (acesso virtual);

O quadro a seguir destaca o desencadeamento de ações,

a

delimitação dos responsáveis pelas ações, a previsão de tempo e uma
breve explicação sobre o processo.

AÇÃO

1.1 Envio do
Formulário de
Encaminhamento
para a Divisão de
Educação
Especial

RESPONSÁVEL

1.1 Unidade
Escolar (UE)

1.2 Análise de
elegibilidade e
envios para as
Instituições
Parceiras ou
retorno para as
Unidades
Escolares se
houver
necessidade de
correções

1.2 Divisão de
Educação
Especial (DEE)

1.3 Recebimento
do FE pelas
instituições

1.3 Instituição
Parceira

TEMPO

Do dia 01 ao dia
10 de cada mês

Do dia 11 ao dia
20 de cada mês

Do dia 21 ao
último dia do mês

EXPLICAÇÃO

O formulário de
encaminhamento
deverá ser enviado
à DEE até o dia 10
de cada mês.
Nos casos de
preenchimento
incorreto ou
estudante indicado
que não seja
elegível para o
convênio, será
devolvido para a
Unidade Escolar .
Os formulários
seguirão da
Secretaria Municipal
da Educação para as
Instituições
Parceiras na última
semana do mês.
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Critério de Elegibilidade
Todos os estudantes do Sistema Municipal de Ensino de Bauru (Educação
Infantil; Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos),
encaminhados pela escola para a Divisão de Educação Especial, por
indicação da equipe escolar em razão de suspeita sobre condições abarcadas
pelo Público da Educação Especial (PEE) e/ou dificuldades acentuadas de
aprendizagem que demandem investigação das Necessidades Educacionais
Especiais (NEEs).

Agendamentos para triagem/acolhimento

AÇÃO

Agendamento para
triagem/acolhimento

TEMPO

Até 40 dias após o recebimento
do Formulário de
Encaminhamento.

Direto com os responsáveis por
ligação telefônica e/ou mensagem
no celular.
A unidade escolar será avisada
via e-mail.

EXPLICAÇÃO

A instituição recebe
os encaminhamentos
e realiza os
agendamentos para
triagem/acolhimento
com os responsáveis
em até 40 dias

1º Agendamento

2º Agendamento

Desligamento da
triagem/acolhimento

Direto com os responsáveis:
ligação telefônica/mensagem no
celular.
Escola por meio de envio de email, contendo informações
sobre o risco do encerramento,
com objetivo da equipe escolar
reforçar as orientações ao
familiar/responsável em relação
à importância da adesão ao
plano de atendimento, bem
como sobre a 2ª data de
agendamento para
triagem/acolhimento.
A partir da 2ª falta sem
justificativa o estudante será
desligado da triagem. A
instituição informará a escola por
e-mail e a família /responsável
via telefone/mensagem.

Caso o responsável
falte no 1º
agendamento será
oportunizado mais
uma data para a
triagem/acolhimento

O não
comparecimento nos
dias agendados
acarretará no
cancelamento da
triagem. O estudante
poderá ser
reencaminhado após
o período de 6
MESES da data de
envio do formulário
de encaminhamento
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Avaliação Inicial

AÇÃO

TEMPO

Até 30 dias após a
triagem/acolhimento
Início da avaliação
multidisplinar

Desligamento do
processo de avaliação

A partir da 1ª falta sem
justificativa, a instituição:
- envia e-mail para a escola
informando sobre o risco de
encerramento, bem como a
2ª data de agendamento
para a avaliação
- entra em contato com a
família informando a 2ª
data da avaliação.
Com a 2ª falta sem
justificativa o estudante
será desligado da avaliação.
A instituição informa a
escola via e-mail e a família
por telefone

EXPLICAÇÃO

A avaliação será
realizada pela equipe
de acordo com as
queixas, ciclo de vida
e necessidades
detectadas no
momento da triagem

Ao passar pela
triagem/acolhimento a
família é orientada
quanto às normas e
regras das OSCs
parceiras

Relatório de Conclusão da Avaliação Inicial

AÇÃO

Disponibilidade do
documento

TEMPO

Até 40 dias após o
término da avaliação
inicial: relatório de
conclusão da
avaliação será
entregue aos
responsáveis e
enviado para a SME,
que posteriormente
encaminha para a
escola

EXPLICAÇÃO

Família recebe
devolutiva com os
relatórios de conclusão
da avaliação inicial.
Após a realização dos
atendimentos , com
novas avaliações, testes
e/ou exames, o
relatório poderá ser
complementado,
conforme necessidade
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Atendimento/Intervenção

1) Até 30 dias após o término da
avaliação inicial
2) Após 3 faltas consecutivas ou
alternadas sem justificativa
A partir da 2ª falta sem justificativa
a instituição deverá: informar a
escola por e-mail e entrar em
contato com a família.
Após a 3ª falta sem justificativa o
estudante
será
desligado
do
atendimento.
A
instituição
informará a escola por e-mail e a
família por telefone

1) Início do
atendimento/intervenção
2) Desligamento do
atendimento/intervenção

1)Os atendimentos sempre ocorrerão
no contraturno escolar, na frequência
necessária ao plano individualizado
do
estudante,
podendo
ser:
atendimento individual e/ou em
grupo;
orientação
familiar;
orientação à equipe escolar.
2)Sobre desligamento: a OSC envia
relatório de desligamento para a
secretaria – Divisão de Educação
Especial; que por sua vez envia o
relatório para a escola; a escola
apresenta
o
documento
de
desligamento que recebeu ao
responsável
e solicita ciência
(assinatura).
O
estudante
poderá
ser
reencaminhado somente após 6
MESES da data do desligamento
ocorrido.

Relatório de Acompanhamento Multidisciplinar

AÇÃO

TEMPO

EXPLICAÇÃO

• Envio de relatório multidisciplinar para a Divisão de
Educação Especial.

• A instituição deverá entregar, ao menos, um relatório
multidisciplinar durante o ano. Havendo necessidade a
UE poderá solicitar o documento à OSC parceira com a
explicação do motivo da solicitação.

• Será enviado à SME – Divisão de Educação Especial e
a mesma será encaminhada para a unidade escolar.
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Conclusão dos Atendimentos/Intervenção

• Conclusão será realizada após a reavaliação do caso e parecer da equipe
multidisciplinar.
AÇÃO

• A conclusão do atendimento/intervenção ocorrerá quando a equipe
multidisciplinar considerar que os objetivos foram alcançados.
TEMPO

• Anterior à suspensão dos atendimentos poderá ser realizada visita escolar
para que sejam pontuados todos os aspectos de evolução do estudante,
tanto para os responsáveis da UE, quanto para o serviço especializado de
EXPLICAÇÃO Educação Especial.

Visitas Escolares e Orientações Gerais

1) Visitas escolares com o intuito de coletar dados sobre o
estudo de caso do estudante.
2) Orientações em Atividade de Trabalho Pedagógico
Coletivo (ATPC) – Obs: sob análise e autorização da
instituição.
3) Plantões da escola para profissionais da educação (gestão
e docentes) na OSC parceira para orientações em horário de
ATPI.

AÇÃO

1) A instituição fará uma visita por semestre, de acordo com
a necessidade do estudante, da escola ou da própria
instituição.
2) Os temas serão estabelecidos, conforme necessidade da
equipe escolar.

TEMPO

3) A partir da demanda, com solicitação feita pela escola,
com agendamento prévio.

1) De acordo com a queixa será agendada uma visita
escolar para cada estudante atendido no serviço,
conforme a necessidade e no período em que o
estudante está matriculado na sala comum.
Solicitações da escola além da agenda préestabelecida devem ser feitas por e-mail com um
breve relato do motivo da mesma.
2 e 3) Os agendamentos devem ser feitos por e-mail
ou contato telefônico direto com a instituição.

EXPLICAÇÃO
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Este termo deve ser preenchido com os dados do responsável legal pelo estudante da
Educação Especial e devidamente assinado, para obtenção de autorização de uso da
imagem, voz

e

produções pedagógicas, produzidas no contexto escolar ou em

situações extraescolares (passeios);
Deve ser explicado/orientado ao responsável que o material registrado, mediante
autorização, poderá ser utilizado para registro de supervisão, ilustração de trabalhos
desenvolvidos pelo Sistema Municipal de Ensino de Bauru, podendo, ainda, ser
utilizado pela Divisão de Educação Especial para fins de divulgação do trabalho
desenvolvido;
Mediante a não autorização pelo responsável legal, o professor especializado deve
registrar de modo breve, no campo observações, a razão indicada sobre a recusa, ou se

houver alguma restrição,

por exemplo,

autoriza usar imagem de produções

pedagógicas, mas restringe uso de imagens do estudante em redes sociais, entre outros.
Modelo – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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Anexo 3 – Ajuste Curricular
O ajuste curricular é um direito do estudante que apresenta necessidades
educacionais especiais, visto que permite a equidade de oportunidades para participar

ativamente do processo escolar, sobretudo na sala de aula;
A elaboração do ajuste curricular deve ser planejado em uma perspectiva
colaborativa, entre professor da classe comum e professor especializado (orienta
quais os ajustes de conteúdo e as estratégias, de acordo com o potencial do estudante,
e providencia recursos necessários para realização das atividades);
O plano de ajuste curricular deve ser feito por disciplina, com periodicidade

bimestral.

Modelo – Ajuste Curricular
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Anexo 4 – Justificativa de Desligamento de Atendimento

Nas situações em que houver necessidade do desligamento do estudante atendido
pela Educação Especial

o

formulário de justificativa deve ser devidamente

preenchido, destacando o motivo de modo descritivo;

Todas as informações solicitadas no formulário sobre os dados do estudante devem
ser devidamente preenchidas;

O documento deve ser assinado pelo responsável legal pelo estudante, diretor da
unidade escolar e professor especializado que atende o caso.

Modelo – Justificativa de Desligamento de Atendimento
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Anexo 5 – Justificativa de Abandono de Estudo de Caso
A partir do momento em que o professor especializado inicia o Estudo de Caso
com o estudante, e por algum motivo ocorre a interrupção do processo, deve ser

preenchido esse documento, de modo descritivo, justificando os fatores que levaram
ao abandono do caso;

Todas as informações solicitadas no formulário sobre os dados do estudante
deverão ser devidamente preenchidos;

O documento deve ser assinado pelo responsável legal pelo estudante, diretor da

unidade escolar e professor especializado que atende o caso.

Modelo – Justificativa de Abandono de Estudo de Caso
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Planilha de Frequência Itinerância
Os professores são responsáveis por enviar, mensalmente, à Divisão de Educação
Especial (DEE) o relatório de frequência dos estudante atendidos, via malote ou email, até dia 10 do mês subsequente ao atendimento, devidamente preenchido com
nome da Unidade Escolar a que pertence e os dados do estudante (nome completo/data
de nascimento/RA/deficiência), e nome do cuidador se houver;
A pontualidade na entrega facilita o trabalho da Divisão, por essa razão, após o prazo
determinado, o professor deverá enviar justificativa do atraso;
É expressamente proibida qualquer alteração na estrutura do documento, mudança de
cor, fonte, entre outras;
No campo Unidade Escolar o professor itinerante deve preencher com o nome da
sede. No caso de professor que atende mais de uma escola, após a indicação dos
estudantes atendidos na sede, mesclar a linha inteira para indicar o nome de outra
unidade escolar, reorganizar a numeração e indicar os estudantes atendidos.
ATENÇÃO! No campo “PEE” (diagnóstico) inserir apenas as siglas: DI
(Deficiência Intelectual); DA (Deficiência Auditiva/Surdez); DV (Deficiência Visual);
DMU (Deficiência Múltipla); DF (Deficiência Física); TEA (Transtorno Espectro
Autista); AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação); NEE (Necessidades Educacionais
Especiais); ou em avaliação. NÃO COLOCAR CID.

Modelo – Planilha de Frequência Itinerância
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Planilha de Frequência Sala de Recursos
Os professores são responsáveis por enviar, mensalmente, à Divisão de Educação
Especial (DEE) o relatório de frequência dos estudantes atendidos, via malote ou email, até dia 10 do mês subsequente ao atendimento, devidamente preenchido com
nome da Unidade Escolar a que pertence e os dados do estudante (nome completo/data
de nascimento/RA/deficiência), e nome do cuidador se houver;
A pontualidade na entrega facilita o trabalho da Divisão, por essa razão, após o prazo
determinado, o professor deverá enviar justificativa do atraso;
É expressamente proibida qualquer alteração na estrutura do documento, mudança
de cor, fonte, entre outras;

ATENÇÃO! No campo “PEE” inserir apenas as siglas: DI (Deficiência
Intelectual); DA (Deficiência Auditiva/Surdez); DV (Deficiência Visual); DMU
(Deficiência Múltipla); DF (Deficiência Física); TEA (Transtorno Espectro Autista);
AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação);

NEE (Necessidades Educacionais

Especiais); ou em avaliação. NÃO COLOCAR CID.

Modelo – Planilha de Frequência Sala de Recursos
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Projeto Inclusivo – Educação Especial

Faz parte das atribuições do professor que atua na Educação Especial contribuir
com a disseminação de princípios e valores inclusivos, de valorização da diversidade
humana. Dessa forma, fica instituído como obrigatória a elaboração e realização de
um PROJETO ABORDANDO TEMÁTICAS SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR E
EDUCAÇÃO INCLUSIVA;

No início do mês de março será enviado aos professores um link, por meio do
Google Forms para preenchimento dos dados que compõem os itens obrigatórios do
projeto. A data limite para preenchimento do formulário eletrônico é o último dia
útil do mês de março;

É salutar o envolvimento de parcerias na unidade escolar, com professores de
classe comum, cuidador, entre outros atores da equipe escolar;

Todos os projetos devem ser finalizados até o início do mês de novembro,
quando será enviado um novo link para que sejam anexadas fotos e avaliação
realizada sobre os resultados obtidos com o projeto.
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Ação de Conscientização – A Luta da Pessoa com Deficiência

A promoção de ações de conscientização contribuem de modo significativo com a
disseminação de informações transformadoras socialmente. Assim, anualmente, em
consonância com ações promovidas pelo COMUDE, se faz importante que haja
mobilização de esforços nos contextos escolares para exaltar a Semana Municipal de
Prevenção às Deficiências, com a finalidade de dar visibilidade a temas pouco
tratados no cotidiano das pessoas, promovendo, sobretudo, reflexões e mudanças de
concepções e comportamentos de risco, que em geral estão ligados ao senso comum e
a falta de conhecimento, bem como a garantia da qualidade de vida e promoção de
direitos da pessoa com deficiência. Dessa forma, fica instituído como obrigatória a
elaboração e

realização de uma AÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA LUTA DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA;
No início do mês de março será enviado aos professores um link, por meio do
Google Forms para preenchimento dos dados que compõem os itens obrigatórios
sobre a Ação de Conscientização – A Luta da Pessoa com Deficiência. A data limite
para preenchimento do formulário eletrônico é o último dia útil do mês de março;
É salutar o envolvimento de parcerias na unidade escolar, com professores de
classe comum, cuidador, familiares, colaboradores, entre outros atores da equipe e

contexto escolar;
Todas as ações, impreterivelmente, devem ocorrer no período equivalente à
Semana Municipal de Prevenção às Deficiências, conforme informado pelo
COMUDE, e divulgadas com antecedência e em momento oportuno para todas as
escolas. No mês de outubro será enviado um novo link para que sejam anexadas
fotos e avaliação realizada sobre os resultados obtidos com a ação proposta.

41

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU

Agente Educacional – Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos

No processo da educação inclusiva, o papel do cuidador é fundamental, sobretudo
no que tange as atividades de vida diária, cuidados pessoais e funcionalidade, com o
intuito de ampliar toda gama de acessibilidade ao estudante da educação especial,
cuja demanda de necessidades individualizadas exige apoio de intensidade
extensivo e/ou pervasivo.

Trata-se de uma atuação dirigida e

SAIBA MAIS!
Classificação de apoios:
 INTERMITENTE
- apoio
episódico,
em
momentos
e
necessidades específicos, ou seja,
em situações esporádicas. Ex: um
estudante que não é público da
Educação Especial, mas por razão
específica necessita de ajuda em
período determinado.
 LIMITADO – apoios flexíveis em
momentos necessários. Ex: casos
leves de deficiência ou autismo.

supervisionada pelo professor da classe
comum ou pelo professor especializado.

O apoio do cuidador não substitui a
ação docente!

Para o estudante a

referência principal é o professor da
classe comum.

A atuação do cuidador , em situações
episódicas, pode auxiliar o estudante da

 EXTENSIVO
apoio
de
adequações de modo regular. Ex:
casos moderados de deficiência ou
autismo.

educação

 PERVASIVO
–
apoio
de
adaptações constante. Ex: casos
graves de deficiência ou autismo.

direcionamento

especial

pedagógicas,

em

em
uma

atividades
perspectiva

COLABORATIVA, sem substituir o
pedagógico

orientado

pelo professor da classe comum e/ou

especializado.

42

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU

OUTRAS
ORIENTAÇÕES

Elegibilidade para Atendimentos em
Instituição Parceira
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Elegibilidade para Atendimentos em Instituição Parceira

O critério de elegibilidade de atendimento nas instituições parceiras implica na
identificação, após avaliação multidisciplinar, de sinais de alerta ou hipótese
diagnóstica de:
Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Deficiência Auditiva, Deficiência
Multipla, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades/Superdotação.
CIDs: F 80, F 81, F 82, F 84, F 90, todas as Síndromes.

F 80 – TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA
Aquisição da Linguagem: início por volta de 1 ano e 6
meses.
Comunicação oral

Um "atraso" é tolerado até os 2 anos.
* Alerta para crianças consideradas de risco: prematuros;
histórico de deficiência na família, consumo de álcool e
drogas durante a gestação, etc.
Gagueira do desenvolvimento: esperado até os 4 anos.

Comunicação oral

* Risco: com histórico na família ou se a criança
apresentar movimentos associados.

Trocas na fala: são esperadas até 5 anos, quando eles
Comunicação oral

adquirem os grupos consonantais.
*Exceto: quando a fala está ininteligível aos 3 anos.

Queixas que não se enquadram
no convênio



Ceceio;



Frênulo curto;



Trocas culturais na fala;



Problemas Ortodônticos.
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F 81 – TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES
ESCOLARES
Dislexia
/Desordem
de
processamento Auditivo Central /
Discalculia e outros Transtornos
de Aprendizagem

Casos que não se enquadram

Comunicação gráfica: estudantes a partir de 8 anos que
apresentam dificuldades na aprendizagem.

Dificuldades pedagógicas.

F 82 – TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO MOTOR

Motricidade global

Dificuldade para realização das atividades globais, equilíbrio e
lateralidade.

Dificuldades para realização das atividades de motricidade
Motricidade fina

fina. Ex: recorte, colagem, preensão inadequada, graduação da
força, entre outras.
A informação sensorial do ambiente e do corpo da pessoa é
processada de forma ineficiente e desorganizada, resultando
em respostas motoras, comportamentais e cognitivas mal
adaptadas. Tal disfunção afeta a atenção, o comportamento, o
desenvolvimento da fala, o movimento e a coordenação =
CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS À APRENDIZAGEM.

Disfunções sensório-motoras

-Não consegue permanecer sentado ou se movimenta o tempo
todo na carteira;
- Desorganização;
- Dificuldade em manutenção de atenção por longo período;
- Dificuldade em finalizar tarefas;
- Irritação, impulsividade;
- Traçado (excessivamente fraco ou excessivamente forte).
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F 90 – TRANSTORNOS HIPERCINÉTICOS (TDAH)
Comportamento

Desatenção e agitação até os 5 anos é esperado no processo de
desenvolvimento da criança.
Situações pontuais, tais como mudanças de comportamento em
razão de morte de algum membro da família, separação dos
pais, nascimento de irmãos, entre outros.
Casos de falta de limites, sexualidade exacerbada, sinais de
doença mental (crueldade com animais, pensamento suicida,

Casos que não se enquadram

alucinações, autoagressão, entre outros).

Transtornos psiquiátricos.

Casos com queixas visuais, hormonais, obesidade e outros
aspectos de cunho clínico. Estes devem ser encaminhados para
Unidade Básica de Saúde.

F 84 – AUTISMO
 Isolamento social;
 Fixação por objetos;
 Sensibilidade sensorial (auditiva, visual, tátil, gustativa,
outros);
 Balanceio do corpo;
 Ecolalia;
 Organização e pareamento de objetos;
 Dificuldade com a quebra de rotina;
Características do Transtorno do
Espectro Autista

 Fixação por água, objetos que giram, dinossauros, ou outros
elementos de interesse;
 Ausência de comunicação;
 Utilização do outro como objeto;
 Fala descontextualizada ou fixação por um único assunto;
 Repetição de falas de desenhos, filmes ou propagandas, em
situações fora de contexto (ecolalia de retardo);
 Estereotipia com as mãos;
 Agitação sem função.
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MODELOS
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE ESCOLAR _____________________________________________________

NOME DO ESTUDANTE _______________________________________________________

RA _____________________

DATA DE NASCIMENTO ____/____/____

DIAGNÓSTICO___________________________________________________________

PROFESSOR ESPECIALIZADO: ____________________________________________

( ) SALA DE RECURSOS

( ) ITINERÂNCIA

DATA ENCAMINHAMENTO _____/______/______

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL1
Unidade Escolar:
Telefone:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Nome do Professor da classe comum:
1. Critérios de elegibilidade
Estudante com Deficiência Auditiva
Estudante com Deficiência Visual
Estudante com Deficiência Física
Estudante com Deficiência Intelectual
Estudante com Deficiência Múltipla
Estudante com Transtorno Global do Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro do Autismo
Estudante com Altas Habilidades/Superdotação
Estudante com Necessidades Educacionais Especiais
Outros ___________________________________________________________
2. Breve histórico do estudante (Síntese dos dados coletados com a família)

3. Motivo do encaminhamento (Síntese da avaliação do professor da classe comum)

4. Providências já tomadas para atender às necessidades educacionais apresentadas pelo estudante

5. Assinaturas:
Pai ou responsável legal __________________________________________________________________
Diretor da Unidade Escolar _______________________________________________________________
Professor responsável pelo encaminhamento _________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não pode ser modificado.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA1
EDUCAÇÃO INFANTIL (A PARTIR DE 3 ANOS) – PROFESSOR DO ENSINO COMUM
REGISTRO DAS CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE ENCAMINHADO PARA SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

ORALIDADE
LEITURA

PRÉHISTÓRIA
DA ESCRITA

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data de nascimento ______/______/________
Idade:
Professor de Classe Comum:
Data do encaminhamento:
Senhores Professores
Os itens que compreendem esta planilha foram elaborados a partir da Proposta Pedagógica para a Educação Infantil
do Sistema Municipal de Ensino de Bauru/SP. As respostas devem seguir, impreterivelmente, os critérios
especificados nas colunas, conforme o desenvolvimento do estudante. As observações necessárias devem ser descritas
no final da avaliação.
Legenda: D – Desenvolvido ED – Em Desenvolvimento ND – Não Desenvolvido NA – Não se Aplica
Língua Portuguesa
Itens Avaliados
Tipos de Ajuda
Se expressa por meio de linguagem verbal:
( ) balbucia
( ) palavras
( ) frases
( ) mantém diálogo
Faz uso de Comunicação Alternativa e
Suplementar
Aponta o que deseja para se expressar
Responde comandos simples
Demonstra interesse para ouvir histórias
Reconta fatos simples (histórias, ocorrências
do dia a dia)
Contribui na construção de texto coletivo
Transmite recados
Alfabeto
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Reconhece
Quanto ao nome:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Reconhece
Associa palavras e signos
Realiza leitura de imagem (rótulos, marcas,
placas e outros)

1

Apresenta o traçado das letras

Escreve o próprio nome

Este documento não pode ser modificado.

ESPAÇO E FORMA
GRANDEZAS
E MEDIDAS
NÚMEROS
OPERAÇÕES
TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Observações2

Matemática
Itens avaliados
Formas geométricas:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Apresenta noções de espaço (perto/longe)
Cores:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Apresenta noções de sequência lógica
Apresenta noções de classificação
Apresenta noções de seriação
Apresenta
noções
de
tamanho
(grande/pequeno)
Apresenta noções de altura (alto/baixo)
Apresenta
noções
de
tempo
(ontem/hoje/amanhã)
Apresenta noções de espessura (grosso/fino)
Realiza contagem até o numeral _______
Números:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Associa numeral e quantidade até ______
Realiza escrita de números até ______
Compreende
quantidades

o

processo

Compreende
quantidades

o

processo

de

Tipos de Ajuda

juntar

de

separar

Resolve problemas matemáticos simples
Interpreta tabelas e gráficos concretos
Utiliza calendário de forma funcional
Observações

2

Os itens que não são realizados pelo estudantes devem ser justificados no campo observações.

SERES
VIVOS
ELEMENTOS DO MEIO
AMBIENTE E
FENÔMENOS NATURAIS
SER HUMANO E QUALIDADE
DE VIDA
RELAÇÃO INDIVÍDUO E SOCIEDADE

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O
NÓS

Ciências da Natureza
Itens Avaliados
Partes do corpo:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Identifica seres vivos e não vivos
Apresenta noção de dia e noite
Frutas:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Animais:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Identifica elementos da natureza como:
árvore, rio, flores, outros.
Manifesta comportamentos de higiene
pessoal
Uso de banheiro:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Alimentação:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Locomoção – utiliza algum recurso?
Qual _____________________
Observações

Ciências da Sociedade
Itens Avaliados
Está integrado ao ambiente escolar
Locomove-se pela escola com independência
Aceita brincar em grupo
Apresenta noção de perigo
Necessita de apoio durante as atividades
rotineiras
Identifica a sua professora
Meios de transporte:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Meios de habitação:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Meios de comunicação:
( ) Conhece
( ) Identifica
( ) Diferencia
Identifica os amigos da turma

Tipos de Ajuda

Tipos de Ajuda

TRABALHO E
RELAÇÕES DE
PRODUÇÃO
TEMPO HISTÓRICO
E TEMPO
GEOGRÁFICO
PRÁTICAS
CULTURAIS

Consegue permanecer em sala de aula
durante as atividades
Senta para realização de atividades
Realiza uma atividade até o final
Interessa-se pela atividade em execução

Compreende o tempo e a rotina em função
das atividades

Aceita participar de jogos e brincadeiras em
grupo
Aceita participar de festas e comemorações
na escola
Participa de passeios
extracurriculares

e

atividades

ARTES VISUAIS
MÚSICA

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS,
CORES E FORMAS

Observações

Arte
Itens Avaliados
Segura o lápis
Consegue pintar
Desenha ou pinta no limite do espaço
delimitado
Realiza rasgadura
Sabe manusear tesoura
Manipula massinha
Sabe manusear cola
Desenho:
( ) garatuja desordenada
( ) garatuja ordenada
( ) simbolização
( ) intenção
( ) figura humana completa
( ) figura humana incompleta
Canta em grupo
Diferencia timbres musicais
Demonstra irritação com sons e ruídos
Conhece canções do cotidiano escolar
Demonstra interesse por músicas

Tipos de Ajuda

ARTE
LITERÁRIA

Apresenta interesse por peças teatrais

Sabe apreciar sua produção artística e a dos
amigos
Cultura Corporal

BRINCADEIRAS
DE SITUAÇÕES OPOSITIVAS
BRINCADEIRAS DE DESTREZA
E DESAFIOS CORPORAIS
BRINCADERIAS DE
IMITAÇÃO/CRIAÇÃO DE
FORMAS ARTÍSTICAS

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Itens Avaliados
Aceita ou consegue
brincadeiras em grupo

Tipos de Ajuda
participar

de

Realiza uma atividade até o fim

Apresenta coordenação motora ampla

Apresenta coordenação motora específica

Consegue imitar movimentos

Sobe escadas alternando os pés

Utiliza os brinquedos do parque

Participa de brincadeiras de imitação com
sons de animais, ruídos do cotidiano

Brinca de faz de conta e jogos de papéis

Observações

Assinaturas:
Diretor da Unidade Escolar ___________________________________________________
Professor de Classe Comum _________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

PLANILHA DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA1
ENSINO FUNDAMENTAL/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROFESSOR DO ENSINO COMUM
REGISTRO DAS CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE ENCAMINHADO PARA SERVIÇOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

LEITURA

ORALIDADE

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data de nascimento _____/_____/_____
Idade:
Professor de Classe Comum:
Data do encaminhamento:
Senhores Professores
Os itens que compreendem esta planilha foram elaborados a partir do Currículo Comum para o Ensino
Fundamental de Bauru. As respostas devem seguir, impreterivelmente, os critérios especificados nas colunas,
conforme o desenvolvimento do estudante. As observações necessárias devem ser descritas no final da
avaliação.
Legenda: D – Desenvolvido ED – Em Desenvolvimento ND – Não Desenvolvido NA – Não se Aplica
Língua Portuguesa
Itens Avaliados
Tipos de Ajuda
Se expressa por meio de linguagem verbal

1

( ) palavras
( ) frases
( )diálogo
Atende quando chamado
Responde a comando simples
Reconta histórias
Transmite recados
Participa na roda da conversa
Apresenta repertório de fala adequado à idade
Relata fatos/acontecimentos do dia a dia
Descreve imagens, objetos e pessoas
Narra fatos e histórias
Faz perguntas oportunas
Argumenta com coerência no discurso
Usa linguagem verbal para expressar desejos,
necessidades e sentimentos
Participa de interações verbais em sala, respeitando
turnos de fala
Acompanha a leitura com o dedo (da esquerda para
direita)
Interpreta a partir de uma sequência (imagens,
ilustrações, outros)
Leitura do próprio nome, e outros
Leitura do alfabeto (completo/sequencial)
Leitura das consoantes
Lê palavras simples
Lê palavras complexas
Lê encontros vocálicos (quais?)
Lê dígrafos (quais?)
Leitura soletrada
Este documento não pode ser modificado.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA

Demonstra domínio da escrita do próprio nome
Demonstra domínio do alfabeto de forma aleatória

PRODUÇÃO DE
TEXTOS

Realiza a transcrição de palavras da lousa ou de livros
Escreve respeitando o direcionamento espacial
Escreve vogais? ( ) sim ( ) não Quais?
Escreve consoantes? ( ) sim ( ) não Quais?
Faz confusão com letras parecidas? ( ) sim ( ) não Quais?
Realiza ditado com: Encontro vocálicos ( )
Palavras simples ( )
Frases curtas ( ) Frases longas ( )
Hipótese de leitura e escrita:

Palavras complexas ( )

Participa de produção de texto coletivo (professor
escriba)
Revisão textual (oral e coletiva)
Orientação da escrita (alinhamento e segmentação)
Produz lista de palavras

GRANDEZAS
E
MEDIDAS

NÚMEROS E OPERAÇÕES

Observações

Matemática
Itens Avaliados
Apresenta noção de seriação (maior para o menor,
menor para o maior)
Relaciona numeral e quantidade
Conta oralmente
Noção de quantidade
Realiza adição
Realiza subtração
Realiza multiplicação
Realiza divisão
Identifica figuras geométricas
Relaciona objetos iguais
Identifica cores
Identifica números até:
( ) 5 ( ) 10 ( ) 50 ( ) 100 Outros:
Escreve números até:
( ) 5 ( ) 10 ( ) 50 ( ) 100 Outros:
Identifica dias da semana
Identifica períodos do dia (manhã, tarde e noite)
Utiliza corretamente conceitos de temporalidade (ontem,
hoje e amanhã)
Conhece o sistema monetário
Conhece e identifica cédulas e moedas
Associa horário e acontecimento
Reconhece horas exatas

Tipos de Ajuda

ESPAÇO, FORMA
E GEOMETRIA
TRATAMENTO DA
INFORMAÇÃO

Identifica e nomeia figuras geométricas planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo)
Identifica semelhanças e diferenças entre as formas dos
objetos de seu cotidiano
Explora o espaço escolar e indica verbalmente sua
trajetória
Indica verbalmente a posição onde se encontra no
espaço escolar
Lê dado expresso em tabelas e gráficos de colunas
simples
Compara dado expresso em tabelas e gráficos de colunas
simples
Resolve situações-problema,
formas de resolução

utilizando

diferentes

ESPAÇO GEOGRÁFICO

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Observações

Ciências, Geografia e História
Itens Avaliados
Localiza, nomeia partes do corpo (cabeça, tronco
membros superiores e membros inferiores)
Identifica e reconhece a importância dos órgãos dos
sentidos (tato, olfato, paladar, visão e audição)
Compara características físicas entre os colegas
Reconhece a diversidade entre as pessoas e respeita as
diferenças
Identifica as partes das plantas (caule, raiz, folhas e
frutos)
Diferencia animais domésticos e selvagens de acordo
com suas características
Identifica as características do planeta terra (sol, lua,
movimentos, outros)
Apresenta hábitos de higiene e reconhece sua
importância
Locomove-se com autonomia nos espaços da escola
Reconhece e identifica os espaços da escola
Diferencia e nomeia tipos de moradias
Sabe dizer o endereço onde reside (rua, bairro, nome da
cidade, outros)
Reconhece diferenças e características dos lugares onde
convive (casa, escola, bairro, cidade, outros)
Percebe os diferentes trajetos e caminhos
Diferencia e nomeia diferentes meios de transporte
Reconhece e diferencia ruas e bairros
Compreende a organização espacial do bairro
Identifica características do município de Bauru
Localiza o Estado de São Paulo no mapa do Brasil
Localiza no espaço a posição do corpo
Localiza no espaço a posição de objetos
Reconhece noções de posicionamento

Tipos de Ajuda

PROCESSO HISTÓRICO
ARTES
VISUAIS
MÚSICA, DANÇA
E TEATRO
CULTURA
CORPORAL

Conhece a história do próprio nome
Nomeia membros da família e ou a composição familiar
Situa-se no tempo (ontem, hoje, amanhã)
Utiliza instrumentos destinados a organização do tempo
(calendário, relógio)
Reconhece a importância dos diferentes objetos de
registro da história (documentos, fotos, livros)
Conhece a história do município
Identifica características do município (economia,
cultura, outros)
Identifica os espaços públicos e serviços essenciais do
seu bairro tais como: escolas, hospitais, postos de saúde,
prefeitura.
Observações

Arte
Itens Avaliados
Explora e reconhece elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma)
Percebe a cor como pigmento e como luz
Apresenta intencionalidade no uso da cor
Produz trabalhos de artes, utilizando diversas formas de
expressão (desenhos, pintura, colagem, modelagem)
Conhece e explora diferentes fontes sonoras
Identifica intensidade sonora
Reconhece os sons no próprio corpo
Apresenta ritmo
Participa de situações que envolve a expressão de
emoções e sentimentos por meio do teatro
Conhece e identifica danças e músicas da cultura
brasileira
Apresenta gosto, cuidado e respeito pelo processo de
produção e criação
Observações

Tipos de Ajuda

Educação Física
Itens Avaliados
Tipos de Ajuda
Participa de brincadeiras em grupo
Tem atitudes de cooperação
Realiza atividade ( brincadeira/jogo) até o fim
Apresenta noções de lateralidade
Imita movimentos
Desloca-se com destreza progressiva no espaço ao ( ) andar ( ) correr ( ) pular ( ) rolar
( ) dançar

LEITURA

ORALIDADE

Observações

Língua Inglesa
Itens Avaliados
Conhece e utiliza saudações, cumprimentando na
Língua Inglesa
Responde a comandos do dia a dia de sala de aula:
Come in / stand up / let´s go / be quiet / silence
Mobiliza conhecimentos prévios na língua materna
para compreender texto oral na Língua Inglesa.
Exercita a imitação e o faz de conta, com vistas a
desenvolver repertório linguístico a partir de jogos de
papéis
Participa de atividades lúdicas, como cantar e dançar
Interage com o grupo de colegas, aplicando os
conhecimentos da língua inglesa em situações de
intercâmbio oral
Participa de interações orais, utilizando expressões
para solicitar ajuda do professor a fim de esclarecer
dúvidas
Utiliza recursos e repertório linguístico apropriado
para falar sobre sua rotina diária
Mobiliza o repertório em língua materna para
antecipar os elementos de um texto
Constrói o sentido de um texto a partir da relação de
imagens e palavras
Experimenta, frui e recria composições cênicas
ressignificando textos previamente trabalhados
Identifica o assunto de um texto, reconhecendo sua
organização textual e possíveis palavras cognatas
Localiza informações específicas no texto

Conhece a organização de um dicionário ilustrado
(impresso ou on-line)

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Constrói o sentido de narrativas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos
Participa de troca de opiniões acerca de textos lidos
na sala
Percebe a pronúncia de palavras e explora diferentes
elementos lexicais a partir de canções
Emprega, adequadamente, as estruturas There is /
There are; There isn´t / There aren´t
Nomeia as letras do alfabeto, reconhecendo o sistema
de escrita alfabética como representação dos sons da
fala

Tipos de Ajuda

ESCRITA

Utiliza repertório lexical acerca de: ( ) numerais ( ) cores ( ) animais ( ) objetos escolares ( ) partes da
casa ( ) mobília da casa ( ) clima ( ) brinquedos e jogos ( ) profissões ( ) comidas e bebidas ( ) dias da
semana ( ) meses do ano ( ) estações do ano ( ) membros da família ( ) roupas e calçados ( ) lugares e
estabelecimentos de uma cidade ( ) países e nacionalidades.
Produz lista de palavras
Organiza ideias, selecionando-as em função da
estrutura e do objetivo do gênero textual

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Participa de produção de texto coletivo
Reconhece palavras e expressões em inglês utilizadas
em nosso dia a dia
Conhece histórias infantis tradicionais de diferentes
povos e culturas, por meio da Língua Inglesa
Explora curiosidades acerca dos costumes de povos
variados, falantes de diversas línguas, por meio da
Língua Inglesa
Observações

Assinaturas:
Diretor da Unidade Escolar _____________________________________________________________________
Professor da Classe Comum ____________________________________________________________________
Professor de Língua Portuguesa__________________________________________________________________
Professor de Matemática________________________________________________________________________
Professor de Ciência___________________________________________________________________________
Professor de Geografia_________________________________________________________________________
Professor de História___________________________________________________________________________
Professor de Arte _____________________________________________________________________________
Professor de Educação Física ____________________________________________________________________
Professor de Língua Inglesa _____________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

Discrimina objetos
Discrimina objetos com pistas
Discrimina diferentes texturas

Discrimina sons
Discrimina sons com pistas

Observação
Discrimina objetos
Discrimina objetos com pistas

ED – Em desenvolvimento ND – Não desenvolvido

Turma:

( ) Sala de Recursos ( ) Itinerante

Considerações da avaliação
Permite a análise de diferentes características de um estímulo
visual, bem como a relação de significado quanto ao que se vê
(forma, cor, tamanho, textura e peso).
Permite a análise de diferentes características de um estímulo
auditivo (detecção do som, sensação sonora, discriminação,
localização, reconhecimento, compreensão, atenção e memória
relacionada ao som).
A percepção tátil permite o reconhecimento das características de
um objeto (forma, tamanho e textura), bem como outras sensações
(pressão, temperatura e dor).

Idade:

Período:

1

Avaliação pedagógica para Educação Infantil e Ensino Fundamental, desenvolvida a partir da Proposta Pedagógica para a Educação Infantil e Currículo Comum para
o Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Bauru/SP.
2
Este documento não pode ser modificado.
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PERCEPÇÃO TÁTIL

PERCEPÇÃO AUDITIVA

PERCEPÇAO VISUAL

Função Cognitiva

Legenda: D – Desenvolvido

Diagnóstico:

Professor Especializado:

Data de nascimento ______/______/________

RA:

Nome do estudante:

Unidade Escolar:

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA1 – EDUCAÇÃO ESPECIAL2

ATENÇÃO

Capacidade de atendimento a um comando, por exemplo, ao ser
chamado, responder ao que é solicitado, entre outros.

DIVIDIDA

2

Relacionada à possibilidade de manutenção da atenção em
Mantém atenção em dois estímulos diferentes estímulos diferentes para executar uma ou mais tarefas distintas
Mantém atenção em dois estímulos diferentes simultaneamente, por exemplo, manter o foco em uma atividade
que exige mais de uma habilidade (recorte e colagem, copiar da
em determinadas situações
lousa, entre outros).

SUSTENTADA

Realiza tarefas na presença de outros Capacidade de alternar o foco atencional entre um estímulo e
estímulos
outro na execução de uma tarefa, por exemplo, em situação que
Realiza tarefas na presença de outros exige tomada de decisão ou realização de uma atividade na sala de
aula mesmo com o barulho do próprio ambiente ou estímulos
estímulos com ajuda
externos.

Responde ao estímulo apresentado
Responde ao estímulo em algumas situações

Mantém atenção por longo período de tempo Permite a manutenção de foco por um período de tempo
Mantém atenção por longo período de tempo prolongado, por exemplo, para realizar uma atividade ou ouvir
uma história até o fim.
com ajuda

ALTERNADA

ALERTA

VOLUNTÁRIA

PERCEPÇÃO TEMPORAL

PERCEPÇÃO ESPACIAL

Essa percepção permite a compreensão da disposição do entorno
Percebe a representação de objetos
em relação ao próprio corpo e aos objetos, ao corpo de outras
Percebe a representação de objetos em pessoas e de outros seres vivos. Ainda, os objetos em relação a
outros objetos e a noção de conceitos (atrás, à frente, em cima,
determinadas situações
embaixo, longe, perto, antes e depois).
Capacidade de situar um fato quanto a relação temporal (ontem,
Apresenta noções de temporalidade
hoje, amanhã, ano, mês, semana, dia, hora, estação do ano,
Apresenta noção de temporalidade em passado, presente e futuro), produção de ritmo e movimento
(lento, moderado e rápido), duração (curta, média e longa),
determinadas situações
sucessão (antes, durante e depois) e ordem temporal.
Orientação voluntária para realização de uma determinada tarefa
Mantém concentração ativa e intencional
ou estímulo (capacidade para ouvir histórias, filmes, desenhos);
Mantém concentração ativa e intencional por observar e acompanhar visualmente quem está falando, por
exemplo, durante a explicação de uma atividade de forma
algum tempo
intencional e voluntária.

MEMÓRIA

LINGUAGEM

VERBAL

AUDITIVA

VISUAL

SEMÂNTICA

EPISÓDICA

CURTO PRAZO

SELETIVA

PROSÓDIA

GESTUAL

COMPREENSIVA

LONGO PRAZO

Capacidade de selecionar um estímulo, dentre diversos,
focalizando apenas no fator de interesse. Permite a escolha no
estimulo desejado para prestar atenção.
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Capacidade de relatar fatos, por exemplo, algo que ocorreu ao
longo do dia, em casa ou na escola, ou recontar detalhes de uma
história/música que acabou de ouvir.
Capacidade de relatar fatos ocorridos em determinadas ocasiões
ao longo da vida, por exemplo, uma festa de aniversário, um
passeio em família, entre outros.
Capacidade de discernimento e diferenciação entre elementos, por
exemplo, entre diversas flores identificar o que é uma rosa e
Relaciona significados (palavra/objeto)
compreender que ela pode ser vermelha, amarela ou de outra cor.
Ainda, conseguir organizar palavras para formar uma frase,
reconhecer os nomes das cores e saber diferenciá-las em diversos
Relaciona significados com ajuda
contextos, se lembrar o que é um cachorro e diferenciá-lo de um
gato a partir das características próprias de cada animal, entre
outros.
Memoriza imagens
Retenção e resgate mnemônico, por exemplo, nome das pessoas,
Memoriza imagens em determinadas animais, números, letras. Ainda, capacidade de recontar cenas de
filmes ou desenhos animados, teatro, entre outros.
situações
Memoriza sons
Memorização de ordens, palavras, frases, repetição de versos de
poesia, parlendas, notícias, ordens e/ou sons, entre outros.
Memoriza sons em determinadas situações
Comunica-se por meio da fala de modo
compreensível
Meio de comunicação utilizado.
Comunica-se por meio da fala de modo
pouco compreensível
Atende solicitações
Compreensão de ordens simples, capacidade de execução da
tarefa solicitada e execução de mais de uma ordem subsequente.
Atende parcialmente às solicitações
Utiliza linguagem gestual
Compreensão de gestos corporais, expressões faciais, por
exemplo, notar quando uma pessoa está feliz, triste, zangado, com
Utiliza parcialmente linguagem gestual
dor, entre outros.
Compreende mudanças prosódicas
Capacidade de notar mudanças no tom de voz, ritmo, entonação
Compreende
parcialmente
mudanças da leitura, entre outros.
prosódicas

Mantém atenção ignorando estímulos
externos
Mantém atenção ignorando estímulos
externos com ajuda
Resgata acontecimentos do cotidiano
Resgata acontecimentos do cotidiano com
ajuda
Resgata acontecimentos
Resgata acontecimentos com ajuda

PENSAMENTO

MOVIMENTOS
MANIPULATÓRIOS

MOVIMENTO DE
LOCOMOÇÃO

MOVIMENTOS
ESTABILIZADORES

Função Motora

SÍNTESE

ANALÍTICO

CRÍTICO

CRIATIVO

ESCRITA

LEITURA

EXPRESSIVA

ECOLALIA

Apresenta fala com repetição de palavras ou frases sem função ou
fora de contexto, responde uma pergunta com outra pergunta.
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Apresenta coordenação motora grossa
Capacidade de realização de movimentos que envolvem aplicação
Apresenta coordenação motora grossa com ou recepção de força, por exemplo, arremessar, apanhar, chutar,
derrubar, prender, rebater, entre outros.
ajuda

Capacidade de manutenção de diálogo simples, responder
indagações com clareza ou relatar sequência de um fato, com
organização de começo, meio e fim.
Realiza leitura
Capacidade de realização de leitura convencional, de imagem ou
de rótulos.
Realiza leitura com ajuda
Utiliza linguagem escrita
Capacidade de uso da função social da escrita, a partir da fase ou
hipótese diagnóstica em que se encontra no processo de
Utiliza linguagem escrita parcialmente
alfabetização.
Demonstra comportamento criativo
Capacidade de criação em situações diversas, por exemplo, em
Demonstra comportamento criativo em brincadeiras, jogos de encaixe, manipulação com massa para
modelar, desenho, produção de histórias escritas ou orais, entre
determinadas situações
outros.
Examina, analisa e avalia em diversos Capacidade de valoração e criticidade sobre um determinado fato
contextos
ou objeto, por exemplo, julgamento sobre certo e errado, bonito
ou feio, entre outros.
Examina, analisa e avalia com ajuda
Separa o todo em partes
Capacidade de percepção de figura fundo, por exemplo, quando
monta um quebra-cabeças.
Separa o todo em partes com ajuda
Reúne partes de um todo
Capacidade de classificar e ordenar objetos, seguindo critérios,
identificação de diferença e igualdade, noções sobre causa e
Reúne partes de um todo com ajuda
efeito.
Observação
Considerações da avaliação
Apresenta domínio e suporte do corpo
Deve ser observada a capacidade de postura corporal em situações
Apresenta domínio e suporte do corpo com diversas, em repouso, deitado, sentado e em pé.
ajuda
Realiza movimentos corporais de locomoção Capacidade de realização de movimentos corporais, nos quais o
Realiza movimentos corporais de locomoção corpo é impulsionado: arrastar, engatinhar, andar, correr, saltar,
pular, saltar em um pé só, saltitar, galopar, deslizar, escalar, rolar,
com ajuda
desviar, rastejar, subir, descer, abaixar e levantar.

Utiliza linguagem expressiva
Utiliza linguagem expressiva parcialmente

Emite fala de forma ecolálica
Emite fala parcialmente ecolálica

AUTOESTIMA

COMPORTAMENTO

INTERAÇÃO

ATIVIDADES EM GRUPO

CONDUTA

CONTATO FÍSICO

CONTATO SOCIAL

Função Social

MOVIMENTO REFINADO

Observar se o estudante brinca em grupo, compartilha
materiais/objetos/brinquedos, participa de roda de conversa,
brincadeiras, jogos, entre outros.

Observar a capacidade de permanência no grupo, por exemplo, na
sala de aula. Identificar o tempo de permanência.

Capacidade de realização de movimentos específicos e/ou
delicados, por exemplo, usar movimento de pinça para pegar
pequenos objetos, costurar, colorir, escrever, fazer tecelagem,
abotoar, desabotoar, digitalizar, entre outros
Considerações da avaliação
Deve ser observado se o estudante direciona olhar e mantém o
contato visual, considerando o tempo que consegue manter esse
contato.
Observar se o estudante aceita ou solicita estímulos sensoriais, por
exemplo, toque, carinho e abraço.
Observar se o estudante é capaz de seguir regras de convivência,
por exemplo, espera a vez, se mantém no lugar, entre outros.

Apresenta baixa autoestima

Apresenta comportamento de autoestima
(reconhece seu potencial)
Precisa de incentivo para reconhecer seu
potencial para a realização de tarefas
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A autoestima se relaciona com o julgamento ou apreciação que
cada um faz de si mesmo, por exemplo, a capacidade de gostar de
si, de acreditar naquilo que é capaz de realizar, timidez demasiada,
preferência por isolamento, recusa de participação em atividades
que exigem protagonismo, esquiva de contato visual com
interlocutores, esquiva de proximidade com outras pessoas,
instabilidade de humor e irritabilidade excessiva.

Observar os comportamentos apresentados pelo estudante,
notando a presença de situações inadequadas, por exemplo,
Apresenta comportamento adequado em morder, beliscar, bater, cuspir, bater a cabeça na parede, xingar,
fazer birra, choro sem função, fuga o esquiva. Ainda, identificar o
algumas situações
nível de estabilidade emocional: autocontrole e limiar de
frustração.

Apresenta comportamento adequado

Faz contato físico
Faz contato físico ocasional
Aceita regras
Aceita regras em determinadas situações
Realiza atividades em grupo
Realiza atividades em grupo parcialmente
Apresenta comportamento inadequado em
algumas situações
Apresenta comportamento inadequado
Interage no ambiente escolar
Interage no ambiente escolar parcialmente

Observação
Faz contato visual
Faz contato visual ocasional

Apresenta coordenação motora fina
Apresenta coordenação motora fina com
ajuda

Data: _____/ _____/ _______

Professor especializado:

Assinatura

Observações gerais da avaliação

AUTONOMIA

Demonstra independência em Atividades de
Vida Diária (AVD) e Atividades de Vida
Prática (AVP)
Realiza
algumas
atividades
com
independência em AVD e AVP
Demonstra comportamento dependente em
AVD e AVP
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Observar a capacidade quanto ao desempenho de atividades de
vida diária (vestuário, higiene e alimentação) e locomoção, de
forma segura, voluntária e em tempo adequado, sem auxílio de
outras pessoas, por exemplo, professores, colegas ou outros
profissionais no âmbito escolar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

Devolutiva à Unidade Escolar do Encaminhamento para o Serviço de Educação Especial1
Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Professor da Classe comum:
Professor Especializado:
( ) Sala de Recursos ( ) Itinerância
Data de Encaminhamento: ___/______/________
1. Síntese dos dados coletados da avaliação pedagógica

2. Providências
Encaminhamento para Sala de Recursos
Encaminhamento para Atendimento Clínico. Qual?
Encaminhamento para o Reforço
Encaminhamento para Itinerância
Orientação ao Professor da Classe Comum
Orientação Familiar
Solicitar nova avaliação no prazo de: ________ meses
Assinaturas:
Pais ou responsável legal _____________________________________________________________
Diretor da Unidade Escolar ____________________________________________________________
Professor especializado ______________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não pode ser modificado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
RELATÓRIO – ORIENTAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE1
Telefone:

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Diagnóstico:
Professor da Classe Comum:
Professor Especializado:
( ) Sala de Recursos ( ) Itinerância
Ano letivo:
( ) 1º Semestre ( ) 2º Semestre
Orientação para:
( ) Professor Classe Comum ( ) Cuidador ( ) Equipe Escolar ( ) Pais/Responsáveis
( ) Outros __________________________________
A partir da Avaliação Pedagógica realizada por meio do serviço de Educação Especial são descritas a seguir
algumas orientações, com o intuito de ampliar respostas educativas adequadas ao processo inclusivo do
estudante, no âmbito escolar e/ou familiar.

Assinatura
Diretor da Unidade Escolar __________________________________________________
Professor especializado ____________________________________________________
Outros __________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não pode ser modificado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
PLANILHA DE ESTUDO DE CASO INDIVIDUALIZADO1
Telefone:

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data de nascimento
_____/_____/_____
Idade:
Professor da Classe Comum:
Professor responsável pelo Estudo de Caso:
( ) Sala de Recursos
( ) Itinerância
Data de Encaminhamento: ____/______/________
1. Dados Familiares
Pai:
Idade:
Está empregado? ( ) sim ( ) não
Profissão:
Escolaridade:
Mãe:
Idade:
Está empregada? ( ) sim ( ) não
Profissão:
Escolaridade:
Número de irmãos:
Outros irmãos/familiares apresentam algum tipo de condição com histórico de necessidades educacionais
especiais ( ) sim ( ) não Qual?
Pais separados? ( ) sim ( ) não
Mora com:
Na ausência dos pais (outros responsáveis)
Responsável legal:
Idade:
Está empregado? ( ) sim ( ) não
Profissão:
Escolaridade:
2. Informações escolares
2.1 Motivo do encaminhamento para o AEE (dificuldades apresentadas pelo estudante):

2.2 Histórico escolar e antecedentes relevantes:

3. Informações de Âmbito Familiar
3.1 Características do ambiente familiar (condições da moradia):

3.2 Convívio familiar (relações afetivas, qualidade de comunicações, expectativas):

1
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3.3 Condições socioeconômicas, sociais e culturais (benefícios, renda formais e/ou informais, lazer):

3.4 Realiza atendimento clínico extraescolar (apontar a instituição). Quais atendimentos:

4. Informações do Desenvolvimento Biopsicossocial
4.1 Relatar as condições de gestação, parto e primeira infância
A gravidez foi desejada?
Fez pré-natal?
Houve ocorrência importante durante a gestação?
Tipo de parto: cesárea, normal, humanizado.
Houve ocorrência importante durante o parto?
Alguma ocorrência importante durante o 1° ano
de vida.
Amamentou? Por quanto tempo? Quando parou
de amamentar? Qual tipo de leite alimentou o
bebê?
As indicações de vacinação infantil foram
cumpridas corretamente?
Qual idade começou a andar? Falar?
Possui Independência nas atividades de vida
diária? (uso do banheiro, escovação, troca de
roupas, higiene corporal e outros)
4.2 Condições de saúde geral
Apresenta diagnóstico? Informe a data e
resultado.
Em caso de ausência de diagnóstico informe a
situação atual.
Apresenta outros problemas de saúde? Quais?
Faz uso de medicamentos controlados? Quais?
O medicamento usado interfere no processo de
aprendizagem?
Condições de sono. Dorme bem?
Existe recomendação da área da saúde? Quais?
5. Informações de Âmbito Escolar
Sistema linguístico utilizado pelo estudante
(comunicação)
Tipo de recurso e/ou equipamento já utilizado
pelo estudante (acessibilidade).
Tipo de recurso e/ou equipamento que precisa ser
providenciado para o estudante (acessibilidade).
Implicações da NEE do estudante para a
acessibilidade curricular.
Em relação à organização da escola:
Acessibilidade (arquitetônica e atitudinal);
organização das turmas; mobiliários adequados;
interação com as famílias, orientação/apoio aos
professores, outros.
Recursos humanos (professor itinerante, cuidador,
instrutor de LIBRAS).

Outras informações relevantes:

6. Percepção da família em relação ao desenvolvimento da aprendizagem do estudante
Ler
Observações:
Escrever
Coordenação motora
Apresenta dificuldade para:
Contar
Calcular
Esquece o que aprende
Letra ilegível
Atenção
Concentração

Conhece:

Comportamento:

Cores
Números
Dinheiro
Letras
Sabe os meses do ano?
Sabe os dias da semana?
Sabe recortar?
Outras questões:

Observações:

Prefere brincar sozinho Observações:
ou em grupos?
Estranha mudança de
ambiente?
Adapta-se facilmente ao
meio?
Aceita bem as ordens?
Apresenta agressividade,
apatia ou teimosia?
Tem algum medo? Qual?
Quais as brincadeiras e os
brinquedos preferidos?
Alguma mania repetitiva?

7. Observações Gerais

8. Assinaturas
Pais ou responsável legal_______________________________________________________________
Diretor da Unidade Escolar ____________________________________________________________
Professor especializado _______________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE1
Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:

Turma:

Data de nascimento ______/______/________

Período:
Idade:

Professor Especializado

( ) Sala de Recursos ( ) Itinerante

Diagnóstico:
ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
Tipo de AEE

Composição do Atendimento

( ) Sala de Recursos

( ) Individual

( ) Itinerância

( ) Grupal

( ) Intérprete

( ) Em sala de aula (colaborativo)

( ) Outros
Frequência e Periodicidade do Plano de AEE
( ) Segunda-feira

( ) Terça-feira

( ) Quarta-feira

( ) Quinta-feira

( ) Sexta-feira

Horário de atendimento:
( ) Bimestral
FUNÇÃO COGNITIVA
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( ) Semestral
Recursos

( ) Anual
Estratégias

FUNÇÃO MOTORA

FUNÇÃO SOCIAL

Recursos

Estratégias

Recursos

Estratégias

Assinatura:
Professor especializado: ___________________________________________________________
Data: _____/_____/_______

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
RELATÓRIO SEMESTRAL DO ESTUDANTE1
Telefone:

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Diagnóstico:
Professor da Classe Comum:
Professor especializado:
Ano letivo:
( ) 1º Semestre ( ) 2º Semestre
Registro sobre o desempenho do estudante ao longo do semestre letivo. Considerar o desenvolvimento das funções,
conforme proposto no Plano de Atendimento Educacional Especializado.

Assinatura
Professor especializado: ____________________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não pode ser modificado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO1
Telefone:

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Diagnóstico:
Professor da Classe Comum:
Professor Especializado: ________________________________________________________
( ) Sala de Recursos ( ) Itinerância
Dia/Mês/Ano
PROCEDIMENTOS (Função/Recursos/Estratégias)

Assinatura:
Professor especializado ____________________________________________________________________________
1
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EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO: CONTINUAÇÃO
ESTUDANTE:
Dia/Mês/Ano

PROCEDIMENTOS (Função/Recursos/Estratégias)

Assinatura:
Professor especializado ____________________________________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
SORRI

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO1 - OSCs2
APAE
LAR SANTA LUZIA

Origem do encaminhamento
Escola ( )
Sala de Recursos ( )
Dados do estudante
Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Filiação

Itinerância ( )
Telefone:
Período:

Endereço completo

Contato
Telefone residencial:
Escolarização
Professor da Classe Comum:
Queixa do professor
Fala

Celular:

Comportamento

Aprendizagem

Campo específico de encaminhamento para o Lar Santa Luzia (apenas cegos)

Assinaturas:
Pais ou responsável legal: ______________________________________________________________________
Diretor da Unidade Escolar: ____________________________________________________________________
Professor responsável pelo encaminhamento: _____________________________________________________

Data: _____/ _____/ _______

1
2

Este documento não pode ser modificado.
Organizações da Sociedade Civil (OSCs)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO1
Eu_________________________________________________________RG._______________,

na

qualidade de responsável legal (__________________), autorizo o uso de imagem, voz e produções
pedagógicas

do

estudante

_________________________________________,

produzidas

nas

dependências da Unidade Escolar ___________________________________ e em situações
extraescolares (passeios).
Estou ciente que as informações serão utilizadas para registro de supervisão, ilustração de trabalhos
desenvolvidos pelo Sistema Municipal de Ensino de Bauru, podendo ser utilizado pela Divisão de
Educação Especial para fins de divulgação do trabalho desenvolvido.

Observações:

Assinatura:
Pais ou responsável legal________________________________________________________________________

Data:

1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
JUSTIFICATIVA DE ABANDONO DE ESTUDO DE CASO1
Telefone:

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Diagnóstico:
Professor da Classe Comum:
Professor Especializado: ________________________________________________________
( ) Sala de Recursos ( ) Itinerância
Motivo do abandono de estudo de caso

Assinaturas
Pais ou responsável legal __________________________________________________________________________
Diretor da Unidade Escolar ________________________________________________________________________
Professor especializado ___________________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não pode ser modificado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
JUSTIFICATIVA DE DESLIGAMENTO DE ATENDIMENTO1
Telefone:

Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:
Turma:
Período:
Data nascimento ______/______/________
Idade:
Diagnóstico:
Professor da Classe Comum:
Professor Especializado: ________________________________________________________
( ) Sala de Recursos ( ) Itinerância
Motivo do desligamento do atendimento do serviço da Educação Especial

Assinaturas
Pais ou responsável legal _______________________________________________________________________
Diretor da Unidade Escolar _____________________________________________________________________
Professor especializado ________________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não pode ser modificado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067
AJUSTES CURRICULARES1
Unidade Escolar:
Nome do estudante:
RA:

Turma:

Data de nascimento ______/______/________

Período:
Idade:

Diagnóstico:
Professor Especializado:

( ) Sala de Recursos ( ) Itinerante

Professor da Classe Comum:
Bimestre:
Componente Curricular
( ) Língua Portuguesa ( ) Matemática ( ) Ciências ( ) História ( ) Geografia ( ) Arte
( ) Língua Inglesa ( ) Educação Física
Justificativa para o Ajuste Curricular

Objetivos Priorizados para o Bimestre

Conteúdos Priorizados para o Bimestre

Indicadores de Avanços de Aprendizagem

Assinatura
Professor __________________________________________________________________________________
Data: _____/ _____/ _______

1

Este documento não deve ser modificado. Deve ser preenchido pelo professor da classe comum.

Ano
(série)

DN

RA

Atendido
SORRI/
APAE/
Outros
Diagnóstico

EC
Sim ou
Não

AEE
Sim ou
Não

Dias da sem.

Horário

Atendimentos
AP

Assinatura Professor Itinerante: _________________________________________________

Legenda da Frequência AP- Atendimento Previsto AR-Atendimento Realizado FE- Falta do Estudante FP- Falta do Professor

BAURU, _____/________/20_____

05

04

03

02

01

Nome de estudante

AR

FE

Frequência

Cuidador: ______________________________________________________________________________________________________________ Referente ao mês ________________________

FP

Unidade Escolar: _________________________________________ Período: ___________ Professor: ___________________________________________________________________________

RELATÓRIO MENSAL DA FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES E PROFESSOR - ITINERÂNCIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

Ano
(série)

DN

RA

Atendido
SORRI/
APAE/
Outros
Diagnóstico

EC
Sim ou
Não

AEE
Sim ou
Não

AP

AR

FE

Frequência

Assinatura Professor Sala de Recursos: ______________________________________________________

Horário

Atendimentos
Dias da sem.

Legenda da Frequência AP- Atendimento Previsto AR-Atendimento Realizado FE - Falta do Estudante FP- Falta do Professor

BAURU, _____/________/20_____

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nome do estudante

FP

Cuidador: ______________________________________________________________________________________________________________ Referente ao mês ________________________

Unidade Escolar: _________________________________________Período: ___________ Professor: ____________________________________________________________________________

RELATÓRIO MENSAL DA FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES E PROFESSOR - SALA DE RECURSOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Educação Especial
(14) 3214 4067

