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Acessibilidade: Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora1 de deficiência ou com mobilidade reduzida 

(BRASIL, 2004: 04). Consideram-se recursos de acessibilidade na educação àqueles 

que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, 

dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e 

informação, dos transportes e dos demais serviços. 

 

Adolescente: a pessoa entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade (Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, artigo 2º).  

 

Associação de Pais e Mestres (APM): é uma pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins econômicos.  (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).  

 

Atendimento complementar: É aquele que pretende auxiliar o aluno no acesso aos 

conhecimentos preconizados no universo escolar. Pretende promover a ampliação de 

tempos, espaços, oportunidades e recursos educativos que auxiliem no processo de 

aprendizagem. 

 

Atendimento Educacional Especializado (AEE): O Atendimento Educacional 

Especializado é definido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar e/ou 

suplementar à formação dos alunos no ensino regular, que eliminem as barreiras e 

configurem meios para o acesso ao currículo visando à independência para a realização 

das tarefas e a construção da autonomia. Esse atendimento deve sempre integrar a 

proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 

1 Termo utilizado no momento da publicação da legislação 
                                                           

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument


articulação com as demais políticas públicas. São objetivos principais do atendimento 

educacional especializado:  

• prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos 

alunos público-alvo da Educação Especial; 

• garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

• fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem 

as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 

• assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, na Sala de 

Recursos Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no 

turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 

realizado, também, em Centro de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, 

não sendo substitutivas à escolarização. O atendimento educacional especializado 

disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 

específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre 

outros. 

 

Atendimento suplementar: É aquele que pretende ofertar além daqueles 

conhecimentos preconizados no universo escolar, através do aprofundamento e/ou 

enriquecimento curricular. 

 

Avalição Institucional: ocorre periodicamente, é realizada por órgãos externos à 

escola, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade se a escola 

apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está.   

 

Comunicação multimodal: É a possibilidade de utilizar todas as formas possíveis de 

comunicação que possibilitem ao indivíduo expressar suas necessidades básicas, 

vontades e desejos. O uso de variadas técnicas, instrumentos, recursos e procedimentos 



de comunicação sugere a importância da complementariedade dos mesmos para uma 

comunicação efetiva. 

 

Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi): segundo o Conselho Nacional de Educação, 

representa um primeiro passo rumo à qualidade almejada, pois estabelece padrões 

mínimos de qualidade da Educação Básica por etapas e suas fases, e pela modalidade de 

escola, tomando por base a legislação vigente. O valor do CAQi foi calculado a partir 

dos insumos essenciais ao desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem 

que levem gradualmente a uma educação de qualidade, que pode ser inicialmente 

aferida para um  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) igual a 6, 

como esperado pelo Mistério da Educação (MEC). Esse valor do IDEB corresponde aos 

padrões atuais de qualidade dos países da comunidade europeia. No contexto do CAQi, 

os padrões mínimos podem ser definidos como aqueles que levam em conta, entre 

outros parâmetros, os seguintes: 1. Professores qualificados com remuneração adequada 

e compatível a de outros profissionais com igual nível de formação no mercado de 

trabalho, com regime de trabalho de 40 horas em tempo integral numa mesma escola. 

No cálculo do CAQi, fixou-se um adicional de 50% para os profissionais que atuam na 

escola e que possuem nível superior em relação aos demais profissionais que possuem 

nível médio com habilitação técnica; para aqueles que possuem apenas formação de 

Ensino Fundamental foi previsto um salário correspondente a 70% em relação àqueles 

de nível médio. 2. A existência de pessoal de apoio técnico e administrativo que 

assegure o bom funcionamento da escola, como a preparação da merenda, 

funcionamento da biblioteca, limpeza predial e setor de secretária da escola, por 

exemplo. 3. A existência de Creches e escolas possuindo condições de infraestrutura e 

de equipamentos adequados aos seus usuários. 4. A definição de uma relação adequada 

entre o número de alunos por turma e por professor, que permita uma aprendizagem de 

qualidade. Nessa proposta, as seguintes relações aluno/professor por turma foram 

consideradas: (a) Creche: 13 crianças, (b) Pré-Escola: 22 alunos, (c) Ensino 

Fundamental, anos iniciais: 24 alunos, (d) Ensino Fundamental, anos finais: 30 alunos e 

(e) Ensino Médio: 30 alunos. Assim, o CAQi foi construído, no que se refere ao número 

de salas e alunos, com as seguintes características: uma Creche com 130 crianças (10 

salas e 10 turmas); uma Pré-Escola com 240 alunos (6 salas e 12 turmas); uma escola 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental com 480 alunos (10 salas e 18 turmas); 

uma escola para os anos finais do Ensino Fundamental com 600 alunos (10 salas e 20 



turmas); uma escola de Ensino Médio com 900 alunos (15 salas e 30 turmas). Para as 

escolas nas áreas rurais, na modalidade de escola de Educação do Campo, as referências 

foram: uma escola para os anos iniciais do Ensino Fundamental com 60 alunos (2 salas 

e 4 turmas); uma escola para os anos finais do Ensino Fundamental com 100 alunos (2 

salas e 4 turmas). (Parecer CNE/CEB nº 8/2010) 

 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE): consiste num órgão colegiado de caráter 

fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito do 

município de Rio Claro pela Lei nº 3527, de 13 de abril de 2004. 

 

 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (CACS-FUNDEB): instituído pela Lei Municipal nº 3749 de 08/08/2007, é 

organizado na forma de órgão colegiado e tem como finalidade acompanhar a 

repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB no 

município. 

 

Conselho de Escola: é um centro permanente de debate e de articulação entre os vários 

setores da escola, tendo em vista o atendimento das necessidades comuns e a solução 

dos conflitos que possam interferir no funcionamento do estabelecimento de ensino e 

nos problemas administrativos, financeiros e pedagógicos. (Lei nº 4.247, de 30 de 

setembro de 2011). 

 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): unidade pública 

estatal de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias 

com seus direitos violados. Deve articular os serviços de média complexidade do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e operar a referência e a contra referência 

com a rede de serviços socioassistencias da proteção básica e especial com as demais 

políticas públicas e instituições que compõem o sistema de garantia de direitos, bem 

como com os movimentos sociais. (Plano Municipal de Convivência Familiar e 

Comunitária de Rio Claro 2011-2015). 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): unidade pública estatal de base 

territorial, localizada em áreas de maior vulnerabilidade social. Executa serviços de 



proteção básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais local da 

política de assistência social. È “porta de entrada” para a rede de serviços 

socioassistenciais da proteção básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

(Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária de Rio Claro 2011-2015). 

 

Conselho Municipal de Educação de Rio Claro (COMERC): órgão colegiado da 

Secretaria Municipal da Educação, criado por força do artigo 261 da Lei Orgânica do 

Município de Rio Claro.    

 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA): é o 

principal espaço para discussão e formulação das políticas de atenção à infância e à 

adolescência no município. É o órgão que deve deliberar e exercer o controle do 

atendimento às crianças e aos adolescentes em todos os níveis, previstos na Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990. (Plano Municipal de Convivência Familiar e 

Comunitária de Rio Claro 2011-2015). 

 

Conselho Nacional de Educação (CNE): composto pelas Câmaras de Educação 

Básica e de Educação Superior tem atribuições normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, de forma a assegurar a participação 

da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional. (Regimento Interno do CNE, 

instituído pela Portaria MEC nº 1.306 de 02/09/1999, resultante da homologação do 

Parecer CNE/CP nº 99, de julho de 1999). 

 

Conselho Tutelar: órgão permanente, autônomo e não jurisdicional (que não integra o 

Poder Judiciário) encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é constituído por cinco membros, eleitos 

pelos cidadãos de cada município, para um mandato de três anos, admitida uma 

recondução. A principal função do Conselho Tutelar é a garantia dos direitos das 

crianças e dos adolescentes estabelecidos em lei. (Plano Municipal de Convivência 

Familiar e Comunitária de Rio Claro 2011-2015). 

 

Criança: a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos (Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, artigo 2º).  



 

Educação bilíngue: A educação bilíngüe é uma proposta de ensino que preconiza o 

acesso a duas línguas no contexto escolar, considerando a língua de sinais como língua  

natural e partindo desse pressuposto para o ensino da língua escrita. A resposta bilíngue 

tenta resgatar o direito da pessoa surda de ser ensinada em sua língua, a língua de sinais, 

levando em consideração os aspectos sociais e culturais em que está inserida (SALLES, 

2004: 55). Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação bilíngue – 

Língua Portuguesa/LIBRAS –, desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na 

língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade 

escrita para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua 

Portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos da escola (BRASIL, 2008: 17). 

 

Educação de Jovens e Adultos (EJA): modalidade da educação básica, destina-se aos 

que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do 

ensino fundamental e do ensino médio. Os cursos de EJA, preferencialmente tendo a 

educação profissional articulada com a educação básica, devem pautar-se pela 

flexibilidade, tanto de currículo quanto de tempo e espaço, para que sejam: I - rompida a 

simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a permitir 

percursos individualizados e conteúdos significativos para os jovens e adultos; II - 

providos o suporte e a atenção individuais às diferentes necessidades dos estudantes no 

processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas; III - valorizada a 

realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, 

geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes; IV - desenvolvida a 

agregação de competências para o trabalho; V - promovida a motivação e a orientação 

permanente dos estudantes, visando maior participação nas aulas e seu melhor 

aproveitamento e desempenho; VI - realizada, sistematicamente, a formação continuada, 

destinada, especificamente, aos educadores de jovens e adultos. (Resolução CNE nº 4, 

de 13 de julho de 2010, Artigo 28). Obedecidos os dispostos no artigo 4º, incisos I e 

VII, da Lei nº 9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o atendimento da 

escolarização obrigatória, será considerada idade mínima para os cursos de EJA e para a 

realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental a de 15 (quinze) 

anos completos. (Resolução CNE nº 3, de 15 de junho de 2010, artigo 28). 

 



Educação inclusiva: A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola (BRASIL, 2008: 05). Nessa perspectiva, escola e sociedade são incitadas a 

criarem alternativas para superação da exclusão, o que implica em mudanças estruturais 

e culturais da escola comum para que esta receba a todos os cidadãos em idade escolar. 

O sistema educacional deve ampliar sua capacidade de respostas eficazes a todos e a 

cada aluno. Todavia, não se trata da mera matrícula de uma criança ou jovem que estava 

fora da escola, mas sim, implica em uma profunda transformação uma vez que envolve 

o rompimento de atitudes de discriminação e preconceito, de práticas de ensino que não 

levam em consideração as diferenças, e de barreiras de acesso, permanência e 

participação de todos os alunos nos ambientes escolares. Na escola inclusiva, todos 

devem sentir-se bem-vindos, acolhidos e atendidos em suas necessidades específicas. A 

educação inclusiva, fundamentada em princípios filosóficos, políticos e legais dos 

direitos humanos, compreende a mudança de concepção pedagógica, de formação 

docente e de gestão educacional para a efetivação do direito de todos à educação, 

transformando as estruturas educacionais que reforçam a oposição entre o ensino 

comum e especial e a organização de espaços segregados para alunos público alvo da 

educação especial (GARCEZ, 2010: 01). 

 

Educação Infantil: é primeira etapa da educação básica e compreende: a creche, 

englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 

(onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos. Tem por objetivo o 

desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, 

intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. (Resolução 

CNE nº 4, de 13 de julho de 2010, Artigos 22 e 23). 

 

Ensino Fundamental: o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 

(nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais, em 

regra para estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade, e a dos 4 (quatro) anos finais, 

para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. Os objetivos da formação básica das crianças, 

definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino 

fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e 



intensificando, gradativamente, o  processo educativo, mediante: I - desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo; II - foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros 

anos; III - compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, 

da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade; IV 

- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; V - fortalecimento dos 

vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que 

se assenta a vida social. (Resolução CNE nº 4, de 13 de julho de 2010, Artigos 22, 23 e 

24). 

 

Ensino Médio: com duração mínima de 3 (três) anos, é a etapa final do processo 

formativo da educação básica, sendo orientado por princípios e finalidades que 

preveem: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação 

básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e 

aperfeiçoamento posteriores; III - o desenvolvimento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a 

prática. (Resolução CNE nº 4, de 13 de julho de 2010, Artigo 26). 

 

Frente Parlamentar em Defesa da Educação: constitui um espaço de interlocução 

entre parlamentares e sociedade civil, que tem como objetivo promover debates, realizar 

estudos, simpósios, seminários, solicitar informações e tomar providências no sentido 

de, entre outras coisas, acompanhar as políticas públicas em concepção e execução 

relacionadas ao tema no âmbito do município de Rio Claro. (Projeto de Resolução n° 

014/2013).  

 

Gestão Democrática: segundo o artigo 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(LDB) os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. 

 

Guarda Educacional da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil de Rio 

Claro (GEDUC): trabalha com os alunos do 3º ano do ensino fundamental com o 

programa “Drogas, não entre nessa”, abordando as questões relacionadas com a 

prevenção ao uso de drogas e suas maléficas consequências, tanto das drogas ilícitas 

como a lícitas. (Imprensa da Prefeitura Municipal de Rio Claro). 

 

Jovem: a pessoa com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos. (Lei nº 12.852, 

de 5 de agosto de 2013, artigo 1º, § 1°. ) 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias: compreende as metas e prioridades da administração 

pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 

na legislação tributária e será votada pela Câmara Municipal até 30 de junho de cada 

ano. (Lei Orgânica do município de Rio Claro, artigo 169, § 2°).   

 

Lei Orçamentária Anual: compreende o orçamento correspondente aos Poderes do 

Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pela administração pública municipal; e o orçamento 

de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto. (Lei Orgânica do município de Rio Claro, 

artigo 170, I e II).   

 

Plano Plurianual: lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. (Lei Orgânica do 

município de Rio Claro, artigo 169, § 1°).   

 

Profissionais da Educação: todos aqueles que desenvolvem atividade laborativa nas 

escolas mantidas pelo Poder Público. (Resolução CNE n° 5, de 22 de novembro de 

2005; Parecer CNE/CEB nº 9/2010; Resolução CNE nº 5, de 3 de agosto de 2010; e 

Parecer CNE/CEB nº 2/2011).  



 

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD): é um programa de 

caráter social e preventivo posto em prática em todos os estados do Brasil, por policiais 

militares devidamente selecionados e capacitados. É desenvolvido uma vez por semana 

em sala de aula, durante quatro meses em média, nas escolas de ensino público e 

privado para os alunos que estejam cursando quinto ou sétimo anos do ensino 

fundamental. (PROERD –RN). 

 

Projeto Político Pedagógico: interdependentemente da autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que 

um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de 

qualidade social. Constitui instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das 

aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação 

social, deve contemplar: I - o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo 

educativo, contextualizados no espaço e no tempo; II - a concepção sobre educação, 

conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar; III - o perfil real dos 

sujeitos – crianças, jovens e adultos – que justificam e instituem a vida da e na escola, 

do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, como base 

da reflexão sobre as relações vida-conhecimento-cultura-professor-estudante e 

instituição escolar. IV - as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico; V 

- a definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto 

das desigualdades que se refletem na escola; VI - os fundamentos da gestão 

democrática, compartilhada e participativa (órgãos colegiados e de representação 

estudantil); VII - o programa de acompanhamento de acesso, de permanência dos 

estudantes e de superação da retenção escolar; VIII - o programa de formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação, regentes e não regentes; IX - as ações de 

acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos, 

pesquisas sobre os sujeitos da Educação Básica), incluindo dados referentes ao IDEB 

e/ou que complementem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e  

outros; X - a concepção da organização do espaço físico da instituição escolar de tal 

modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, que atenda as 

normas de acessibilidade, além da natureza e das finalidades da educação, deliberadas e 



assumidas pela comunidade educacional. (Resolução CNE nº 3, de 15 de junho de 2010, 

artigos 43 e 44). 

 

Público-alvo da Educação Especial (PAEE): Na perspectiva da educação inclusiva, a 

educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como 

seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que 

em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e 

efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento 

são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 

autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram 

potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 

criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de 

seu interesse (BRASIL, 2008: 15). A partir da Lei nº 12.764 de 27/12/2012, Autismo 

passa a integrar a categoria de deficiência. 

 

Responsabilidade Constitucional do Município com Educação: segundo o artigo 11 

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), os Municípios incumbir-se-ão de 

oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental,  permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

Sistema Braille: Criado por Louis Braille, em 1825 na França, o sistema Braille é 

conhecido universalmente como código ou meio de leitura e escrita das pessoas cegas. 

Baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os 

números e outros símbolos gráficos. A combinação dos pontos é obtida pela disposição 

de seis pontos básicos, organizados espacialmente em duas colunas verticais com três 

pontos à direita e três à esquerda de uma cela básica denominada cela braille. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


 

Taxa Líquida de Matrícula: é a razão entre o número total de matrículas de alunos 

com a idade prevista para estar cursando um determinado nível e a população total da 

mesma faixa etária. (UFMG, Grupo de Estudo Sobre Politica Educacional e Trabalho 

Docente). 

 

Taxa Bruta de Matrícula: É a razão entre o número total de alunos matriculados em 

um determinado nível de ensino (independente da idade) e a população que se encontra 

na faixa etária prevista para cursar esse nível. (UFMG, Grupo de Estudo Sobre Politica 

Educacional e Trabalho Docente). 

 

Terminalidade: A LDB prevê terminalidade específica para aqueles que não puderem 

atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 

superdotados (BRASIL, 1996: 37). Na LDB a terminalidade específica é uma 

modalidade de certificação de conclusão de escolaridade e deve ser conferida para 

certificar a conclusão do ensino fundamental. Essa determinação foi ratificada pela 

Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001, do Conselho Nacional de Educação/Câmara 

de Educação Básica, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001). O certificado de conclusão de escolaridade do 

ensino fundamental, denominado terminalidade específica, difere da “conclusão” do 

ensino fundamental, pois por meio dele, pode-se identificar o nível de conhecimento 

alcançado pelo aluno, possibilitando-lhe, em tese, novas alternativas educacionais, 

como previsto em lei 
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