
DECRETO 3747/2007
“Estabelece diretrizes para a política
educacional de atendimento a crianças,
adolescentes, jovens e adultos com necessidades
educacionais especiais da rede municipal de
ensino”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Título IV –
Artigo 141 da Lei Complementar n.º 76/2006 e Plano Municipal da Educação (P.M.E.) – Lei
Municipal n.º 1.835/2007 – V – Diretrizes e Metas da Educação para o Município de São
Sebastião, item 4 – Educação Especial, e

CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil em
1988;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do
Adolescente;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 10.172/2001 – aprova o Plano Nacional
de Educação;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB n.º 17/2001 – Homologado pelo Sr.
Ministro de Estado da Educação em 15 de agosto de 2001 – Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB n.º 2 de 11 de setembro de 2001 –
institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica;

CONSIDERANDO a Resolução n.º 95 de 21 de novembro de 2000 – Diário
Oficial do Estado de São Paulo de 22 de novembro de 2000 – Dispõe sobre o atendimento de
alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da Rede Estadual de Ensino e dá
outras providências correlatas;

CONSIDERANDO a Resolução SE n.º 8 de 26 de janeiro de 2006;

CONSIDERANDO a Resolução SE n.º 2 de 12 de janeiro de 2007;



CONSIDERANDO a organização dos serviços de Educação Especial da Rede
Municipal de Ensino;

D E C R E T A :

Artigo 1º A POLÍTICA EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS,
ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO deverá observar as diretrizes
estabelecidas neste decreto.

Artigo 2º Será assegurada, na Rede Municipal de Ensino, a matrícula e
permanência de todo e qualquer educando nas classes comuns, visto que reconhecida,
considerada, respeitada e valorizada a diversidade humana, ficando vedada qualquer forma de
discriminação em observância à legislação que normatiza os procedimentos para matrícula.

Parágrafo Único. A matrícula no ciclo/ano/agrupamento correspondente será
efetivada com base na idade cronológica e/ou em outros critérios definidos em conjunto com o
educando, a família e os profissionais envolvidos no atendimento, com devida ênfase ao
processo de aprendizagem.

Artigo 3º A Secretaria Municipal da Educação, em suas diferentes instâncias
propiciará condições para atendimento da diversidade de seus educandos mediante:

I – elaboração de Projeto Político Pedagógico nas Unidades de Ensino, o qual
considere as mobilizações indispensáveis ao atendimento das necessidades educacionais
especiais;

II – avaliação pedagógica, no processo de ensino, que identifique as
necessidades educacionais especiais e reoriente tal processo;

III – adequação do número de educandos por classe/agrupamento, quando
preciso;

IV – prioridade de acesso a turno que viabilize os atendimentos
complementares ao seu pleno desenvolvimento;

V – atendimento às necessidades básicas de locomoção, higiene e alimentação
dos educandos, durante o período em que seja sendo atendido no ambiente escolar;

VI – atuação conjunta dos profissionais vinculados aos serviços de Educação
Especial com a Comunidade Educativa;

VII – fortalecimento do trabalho coletivo entre os profissionais da Unidade
Educacional;

VIII – estabelecimento de parcerias e ações que incentivem, e propiciem
condições aos educandos com necessidades educacionais especiais, de participação efetiva na
vida social.

Parágrafo Único. Consideram-se Serviços de Educação Especial, aqueles
prestados, em conjunto, pela equipe técnica-pedagógica da Secretaria Municipal da Educação e



pelos profissionais dos EAPE – Espaço de Apoio Pedagógico Especializado – e das Classes
Especiais.

Artigo 4º  A implementação dos serviços de Educação Especial tem por
objetivo melhorar a qualidade da Política Educacional da Rede Municipal, mediante uma
reorganização que favoreça a adoção de novas metodologias nas classes especiais, a
implantação dos Espaços de Apoio Pedagógico Especializado – EAPE’s bem como a inclusão
do educando em classes comuns de ensino regular.

Parágrafo único. Os Serviços de Educação Especial serão implementados por
meio de:

I – turmas de caráter complementar e suplementar, para atividades
especializadas, desenvolvidas em EAPEs – Espaços de Apoio Pedagógico Especializado, com
professores especializados, em horários programados de acordo com as necessidades dos
alunos, e em período diverso daquele em que frequentarem nas classes comuns da própria
escola ou de unidade diversa;

II – turmas, em classes especiais, de alunos que, em virtude de condições
específicas, não puderem ser integrados às classes comuns do ensino regular;

III – serviços de Educação Especial, oferecidos em caráter transitório, na
perspectiva de se garantir a permanência/retorno à classe comum do ensino regular.

Artigo 5º Os docentes habilitados, a atuarem no Serviço de Educação Especial
serão classificados na seguinte conformidade:

I – Na Classe Especial:
a) professor portador de Licenciatura Plena em Pedagogia, com

habilitação na respectiva área da Educação Especial;
b) professor portador de Licenciatura Plena em Pedagogia, com cursos

de especialização na área de Educação Especial de, no mínimo, 360
horas de duração.

II – Na EAPE – Espaço de Apoio Pedagógico Especializado:
a) professor habilitado na respectiva área da necessidade especial ou,

na ausência deste, professor com Licenciatura Plena em Pedagogia,
com curso de Especialização em Educação Especial e ou Licenciatura
Plena na área da Educação, com Psicopedagogia, cursos estes que
tenham no mínimo, 360 horas de duração.

Artigo 6º Caberá ao professor de Educação Especial, Professor da EAPE –
Espaço de Apoio Pedagógico Especializado – e ao professor de Classe Especial, além das
funções docentes:

I – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II – elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda

existente na unidade e/ou na região, atendidas as Diretrizes de Educação Especial;



III – integrar os conselhos de classes/ciclos/séries e participar dos HTPC’s
e/ou outras atividades coletivas, programadas pela escola;

IV – orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégicas de
inclusão dos alunos nas classes de ensino regular;

V – oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes regulares;
VI – fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos.

Artigo 7º Os Espaços de Apoio Pedagógico Especializado – EAPE’s,
compreenderão o serviço de apoio pedagógico, conduzido por professor especializado que
suplementa e ou complementa o atendimento voltado aos educandos com necessidades
especiais, sendo instalados em Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino em que
haja maior demanda, podendo estender seu atendimento a alunos de Unidades Educacionais da
região, onde inexista tal atendimento.

Parágrafo Único. As unidades escolares que não comportarem a existência do
EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico Especializado) poderão, quando possível, contar com o
atendimento itinerante a ser realizado por professores especializados, responsáveis pela EAPE
da região.

Artigo 8º A organização dos Serviços de Educação Especial sob a forma de
EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico Especializado) ou de Classe Especial, somente poderá
ocorrer quando houver:

I – comprovação de demanda avaliada pedagogicamente;
II – espaço físico adequado, não segregado;
III – recursos e materiais didáticos específicos;
IV – parecer favorável da Secretaria Municipal da Educação.

Parágrafo 1º. Os EAPE’s (Espaço de Apoio Pedagógico Especializado)
poderão ser instalados para atendimento prioritário às turmas do Ensino Fundamental de 1ª a
4ª série, podendo estender seu atendimento ao Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série, ao Ensino
de Educação Infantil e à EJA, quando houver disponibilidade de vagas para o atendimento.

Parágrafo 2º. A constituição de turma da EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado) e da Classe Especial deverá observar o atendimento a alunos de uma única área
de necessidade educacional.

Artigo 9º Quanto a organização do EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado), nas unidades escolares, observar-se-á que:

I – seu funcionamento seja de 40 horas semanais para atendimentos
individuais ou de pequenos grupos, com turmas de, no máximo, dez alunos, preferencialmente
no contra turno escolar;



II – as aulas de atendimento nos EAPE’s (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado) sejam atribuídas em caráter de remanejamento, conforme o artigo 5º, no seu
inciso II;

III - Caso as vagas sejam preenchidas, poderão ser atribuídas como carga
suplementar, preferencialmente aos professores dos EAPE’s (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado) que já se encontram na Unidade Escolar;

IV – uma vez remanejado para um EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado), o professor poderá requerer carga suplementar em EAPE (Espaço de Apoio
Pedagógico Especializado).

V – o apoio oferecido aos alunos, no EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado) ou no atendimento itinerante, tem como parâmetro o desenvolvimento de
atividades, que não deverão ultrapassar a duas aulas diárias, garantindo o mínimo de 4 horas
semanais e o máximo de 10 horas semanais;

VI – o professor preveja, dentro da sua carga horária de trabalho, espaço de 2
horas semanais para apoio técnico-pedagógico aos professores das classes regulares, familiares
e à comunidade escolar como um todo, e reuniões com a equipe da saúde, quando necessário.

Artigo 10 Compete ao Professor de EAPE (Espaço de Apoio Pedagógico
Especializado), o serviço de apoio e acompanhamento pedagógico à Comunidade Educativa da
Unidade Escolar em que estiver prestando serviços e, somente após análise e autorização da
Equipe Técnica do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação, este
serviço poderá ser itinerante, mediante a atuação conjunta com os educadores da classe regular
e a equipe técnica da Unidade Educacional, na organização de práticas que atendam às
necessidades educacionais especiais dos educandos durante o processo de ensino e
aprendizagem.

Parágrafo Único. A comunidade educacional a que se refere o artigo é
composta por docentes, discentes, família e comunidade em torno da Unidade Escolar.

Artigo 11 A Classe Especial e os Espaços de Apoio Pedagógico Especializado
– EAPE’s, compostos por professores e alunos com NEE, são parte integrante da Secretaria
Municipal da Educação e serão por ela supridas de recursos humanos, materiais, capacitação,
orientação pedagógica e administrativa que viabilizem e dêem sustentação ao desenvolvimento
de seu trabalho no âmbito das Unidade Educacionais, na área de Educação Especial.

Parágrafo Único. Os trabalhos desenvolvidos na EAPE (Espaço de Apoio
Pedagógico Especializado) e na Classe de Educação Especial serão orientados, acompanhados,
coordenados e supervisionados pela Equipe Técnica do Departamento Pedagógico da
Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 12 São considerados educandos com necessidades educacionais
especiais decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente ou temporário, os
que apresentam:



I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento, que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas
em dois grupos:

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou

deficiências;
II – dificuldades de comunicação e sinalização, diferenciadas dos demais
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os
leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

Artigo 13 As crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades
educacionais especiais, regularmente matriculados, serão encaminhados, aos Serviços de
Educação Especial quando, após avaliação do processo ensino e aprendizagem, ficar
constatada tal necessidade.

Parágrafo 1º. A avaliação educacional do processo ensino e aprendizagem de
que trata o “caput” deste artigo será realizada pelo professor da classe regular da Unidade
Educacional com a participação da família, do Professor do EAPE (Espaço de Apoio
Pedagógico Especializado) ou professor da Classe Especial, do Coordenador Pedagógico da
Unidade Escolar e, quando necessário, dos representantes da Equipe Técnica Pedagógica da
Secretaria Municipal da Educação, assim como dos profissionais da saúde e de outras
instituições.

Parágrafo 2º.  A avaliação educacional do processo ensino e aprendizagem,
mencionada no “caput” deste artigo, será o instrumento orientador da utilização dos Serviços
de Educação Especial, permeando e direcionando todos os encaminhamentos, e determinará o
período de permanência e desligamento dos alunos nos Serviços de Educação Especial.

Parágrafo 3º. Aplicar-se-á aos alunos da modalidade de educação especial as
mesmas regras previstas no regimento da escola para fins de classificação em qualquer série ou
etapa, independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola.

Artigo 14 Os alunos que apresentarem deficiências com severo grau de
comprometimento, cujas necessidades de recursos e apoios extrapolem, comprovadamente, as
disponibilidades da escola, deverão ser encaminhados às respectivas instituições especializadas
conveniadas à Secretaria Municipal da Educação, por meio do Departamento Pedagógico, com
a anuência da família.

Artigo 15 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 Federal n.º 9.394/1996, expedir declarações com
terminalidade específica de determinada série.



Parágrafo 1º. A terminalidade prevista, no “caput” deste artigo, somente
poderá ocorrer em casos plenamente justificados, com a participação e a anuência da família,
por solicitação docente em requerimento dirigido ao Diretor da Escola.

Parágrafo 2º. O diretor da escola designará comissão composta por três
educadores da equipe escolar, dentre as quais, preferencialmente, um professor com formação
na área da respectiva necessidade educacional, para avaliar o processo de aprendizagem
desenvolvido pelo aluno e emitir parecer conclusivo, a ser ratificado pelo Conselho de Classe e
Série, aprovado pelo Conselho de Escola e visado pelo Supervisor de Ensino.

Parágrafo 3º. A escola deverá articular-se com os órgãos oficiais ou com as
instituições que mantenham parceria com o Poder Público, a fim de fornecer orientações às
famílias quanto ao encaminhamento dos alunos a programas especiais, voltados para o
desenvolvimento de atividades que favoreçam sua independência e sua inserção na sociedade.

Artigo 16 A Secretaria Municipal da Educação promoverá a acessibilidade
aos educandos com necessidades educacionais especiais, conforme normas técnicas em vigor,
mediante a eliminação de:

I – barreiras arquitetônicas, incluindo instalações, equipamentos e mobiliário;
II – barreiras nas comunicações, oferecendo capacitação aos educadores e os

materiais/equipamentos necessários.

Artigo 17 As situações não previstas no presente decreto serão analisadas e
resolvidas pela Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 20  de março de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
CLS/dsc


