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RESOLUÇÃO SME Nº 009  
de 20 de agosto de 2009 

 

(Dispõe sobre o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais 
nas escolas da rede municipal de ensino e dá providências correlatas) 

 

 

A Secretária Municipal da Educação, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo 
Decreto 8604, de 27/01/2009 e considerando: Constituição Federal de 1988; Lei 9394, 
de 20 de dezembro de 1996; Decreto 5296, de 02 de dezembro de 2004; Decreto 5626, 
de 22 de dezembro de 2005 e Decreto 6571, de 18 de setembro de 2008. 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - As atividades e procedimentos relativos à educação especial no sistema 
municipal de ensino de Rio Claro obedecerão as presentes normas. 
Parágrafo único – Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial define 
como seu público-alvo, os alunos com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
 
Artigo 2º - O atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais 
especiais deve ser nas classes comuns das escolas, em todos os níveis de ensino, 
excetuando-se os casos, cuja situação específica, não permita sua inclusão direta em 
classes comuns. 
 
§ 1º - O encaminhamento dos alunos com necessidades educacionais especiais para 
atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, específicas 
ou em classes especiais far-se-á somente após avaliação pedagógica realizada pela 
equipe escolar, podendo, ainda, contar com o apoio de profissionais da área da saúde e 
da assistência social quanto aos aspectos físicos, motores, visuais, auditivos e psico-
sociais. 
 
§ 2º - Entenda-se por equipe escolar, responsável pelo processo de avaliação, o Diretor, 
Vice-Diretor, Professor Coordenador, Professor da classe comum, Professor de 
Educação Especial, se houver, com assessoramento da Coordenadora Pedagógica de 
Educação Especial da SME e do Supervisor de Ensino da Unidade Educacional. 
 
§ 3º - Aplica-se aos alunos da modalidade de educação especial, as regras previstas no 
Regimento Escolar para fins de classificação em qualquer série/ano, independente de 
escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola. 
 
§ 4º - Os currículos das classes do ensino comum devem considerar conteúdos que 
tenham caráter básico, com significado prático e instrumental, metodologias de ensino e 
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação que sejam adequados à 
promoção do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
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§ 5º - As matrículas dos alunos com necessidades educacionais especiais devem ser 
distribuídas em várias classes da série/ano em que estes forem classificados, de modo a 
tirar vantagens das diferenças, ampliar positivamente as experiências de todos os 
alunos, dentro do princípio de educar na diversidade. 
 
§ 6º - A avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais deverá ser 
contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
 
§ 7º - O trabalho pedagógico com alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais em classes comuns deve envolver materiais didáticos auxiliares, 
acompanhamento e reforço contínuo por parte do professor da classe e trabalho 
suplementar com professor especialista, quando for o caso. 
 
Artigo 3º - Caberá aos Conselhos de Classe/Séries/Ano, ao final de cada ano letivo, 
aprovar relatório circunstanciado de avaliação, elaborado por professor especialista, 
contendo parecer conclusivo, acompanhado de relatório, periódico e contínuo, sobre a 
situação escolar dos alunos atendidos pela educação especial. 
 
Artigo 4º - Para os alunos com necessidades especiais, que não puderem atingir os 
parâmetros exigidos para a conclusão do Ensino Fundamental, as escolas poderão, com 
fundamento no inciso II do Artigo 59 da Lei 9394/96, expedir declarações com 
terminalidade específica em determinada série/ano. 
 
§ 1º - A terminalidade prevista no “caput” deste artigo somente poderá ocorrer em casos 
plenamente justificados mediante relatório de avaliação pedagógica, apoiada por 
profissionais da área da saúde, com parecer aprovado pelo Conselho de Escola e visado 
pelo supervisor de ensino. 
 
§ 2º - A escola deverá se articular com instituições que mantêm parceria com o poder 
público municipal, a fim de fornecer orientação às famílias no encaminhamento dos 
alunos a programas especiais, voltados para o trabalho, para sua efetiva inclusão na 
sociedade.  
 
Artigo 5º - A matrícula e a transferência de alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais devem obedecer aos mesmos critérios estabelecidos para 
qualquer aluno da rede de ensino. 
 
Parágrafo único – Na transferência, os alunos com necessidades educacionais 
especiais matriculados devem receber da escola de origem o histórico escolar, 
acompanhado de relatório de avaliação pedagógica que informe a escola de destino o 
histórico de seu desenvolvimento escolar. 
 
Artigo 6º - Para dar suporte ao processo pedagógico das classes comuns com alunos 
com necessidades educacionais especiais, as Unidades Educacionais do município 
poderão contar com atendimento educacional especializado para atendimento à clientela 
de toda a rede municipal de ensino. 
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Artigo 7º - O atendimento educacional especializado será implementado através de: 
I – turmas com caráter complementar ou suplementar, para atividades especializadas 
desenvolvidas em sala de recursos multifuncionais e, excepcionalmente, em salas de 
recursos específicas, com atendimento por professor especialista, em horários 
programados de acordo com as necessidades dos alunos, e, em período diverso daquele 
em que freqüentarem a classe comum da própria escola ou de unidade diversa; 
II – o encaminhamento de alunos às instituições conveniadas com o poder público 
municipal que, em virtude de condições específicas, não puderam ser integrados às 
classes comuns do ensino regular. 
   
Artigo 8º - Na organização das salas de recursos nas unidades educacionais observar-
se-á que: 
I – o funcionamento diário das salas de recursos será de 5 (cinco) horas-aula diárias, 
para atendimento de pequenos grupos com turmas de, no máximo, 08 alunos. 
II – o apoio suplementar oferecido aos alunos em salas de recursos terá como referencial 
o desenvolvimento de atividades que não deverão ultrapassar a 2 (duas) horas diárias e 
a 10 (dez) horas semanais para cada aluno, levando-se em consideração a 
especificidade de cada caso. 
 
Artigo 9º – A organização das salas de recursos na unidade educacional somente 
poderá ocorrer quando houver: 
I – comprovação de demanda avaliada pedagogicamente, na própria unidade 
educacional ou em unidade próxima; 
II – professor especialista; 
III – espaço físico adequado, não segregado; 
IV – recursos e materiais didáticos específicos. 
 
Parágrafo único: As turmas a serem atendidas nas salas de recursos poderão ser 
instaladas para atendimento de alunos de qualquer série/ano da educação básica. 
 
Artigo 10 – As salas de recursos multifuncionais serão atribuídas a professores de 
Educação Básica II, com formação em curso superior de graduação, de licenciatura 
plena correspondente à Educação Especial. 
 
Parágrafo único: as salas de recursos específicas serão atribuídas a professores de 
Educação Básica II, com formação específica na área de atendimento. 
 
Artigo 11 – A carga horária do professor das salas de recursos obedecerá o Anexo III – 
Jornada dos Docentes – da Lei Complementar 024/2007. 
 
Artigo 12 – As salas de recursos obedecerão ao Calendário Escolar das unidades 
escolares onde estão instaladas. 
 
Artigo 13 – Caberá ao professor da sala de recursos, além das funções docentes: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 
II – participar dos Conselhos de Classe/Série/Ano, das Horas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (HTPCs) e/ou outras atividades coletivas programadas pela escola; 
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III – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 
público-alvo da Educação Especial; 
IV – elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
V – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 
ambientes da escola; 
VI – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade; 
VII – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno;. 
VIII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
alunos, promovendo autonomia e participação; 
IX – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 
estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 
  
Artigo 14 – O encaminhamento, a avaliação e o atendimento nas salas de recursos 
serão devidamente registrados em ata e no Diário de Classe do professor. 
 
Artigo 15 – As situações não previstas na presente Resolução serão analisadas e 
resolvidas pela equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal da Educação. 
 
Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Rio Claro, 20 de agosto de 2009. 
 
 
Heloisa Maria Cunha do Carmo 
Secretária Municipal de Educação 
  
 

 


