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PEI/DIREÇÃO/SUPERVISÃO ESCOLAR 

MÓDULO 

LEGISLAÇÃO 

 

O Regimento Escolar 

O DECRETO Nº 54.454, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 

O PORTARIA Nº 5.941, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013 

   Normas para elaboração do Regimento Escolar  

O Metodologia / Estratégia 

O Explicação/contextualização; 

O Aplicação; 

O Definição; 

O Não ficaremos aqui lendo artigos “um por um”, 

apenas alguns destaques; 

O Entender e não decorar; 

O Quadros e esquemas. 

O Legislações... 

O Tanto o Decreto nº 54.454 como a Portaria nº 

5.941, ambos de 2013, citam diversas legislações: 

O LDB, 

O Lei Municipal,  

O Deliberação,  

O Decreto,  

O Parecer... 

O Decreto nº 54.454, de 10 de outubro de 2013 

O Fixa as diretrizes para elaboração do Regimento 

Escolar; 

O Artigo 1º 

O Elaboração dos Regimentos 

O Cita, então, todas as leis em vigor 

O Art. 1º, Parágrafo Único 

O que é Regimento Escolar? 

O O conjunto de normas que define a organização e 

o funcionamento da unidade educacional e 

regulamenta as relações entre os diversos 

participantes do processo educativo, contribuindo 

para a execução do seu projeto político-

pedagógico.  

O O que é Regimento Escolar??? 

O Art. 2º 

Escolas que integram a RME: 

O I – Centros de Educação Infantil – CEIs;  

O II – Centros Municipais de Educação Infantil – 

CEMEIs; 

O III – Centros de Educação e Cultura Indígena – 

CECIs;  

O IV – Escolas Municipais de Educação Infantil – 

EMEIs;  

O V – Escolas Municipais de Ensino Fundamental – 

EMEFs;  

O VI – Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 

Médio – EMEFMs;  

O VII – Escolas Municipais de Educação Bilíngüe 

para Surdos – EMEBSs;  

O VIII – Centros Integrados de Educação de Jovens e 

Adultos – CIEJAs;  

O IX – Centros Municipais de Capacitação e 

Treinamento – CMCTs.  

O Art. 3º ao 8º 

O Fala da aprovação dos Regimentos (SME, DREs...) 
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O Decreto nº 54.454 

O Conta conta com 8 artigos; 

O Trata da (re)elaboração dos Regimentos 

Escolares; 

O Quais são as Unidades da RME; 

O Competências e prazos. 

O Portaria nº 5941, de 15 de outubro de 2013 

O Estabelece normas complementares ao Decreto 

nº54.454, de 10/10/13, que dispõe sobre 

diretrizes para elaboração do Regimento 

Educacional das Unidades da Rede Municipal de 

Ensino e dá outras providências. 

O Considerando... 

O LDB; 

O Lei Municipal, Deliberação e Indicação (CME); 

O Decretos 

O Documento de Referência do “Programa Mais 

Educação” 

O Primeiros Artigos 

O Art. 1º - Elaboração do regimento; 

O Art. 2º - Unidades da RME; 

O Art. 3º - Aprovação: CME-SME-DRE-UE 

O Art. 4º - Anexo Único e Normas de Convívio; 

O Art. 5º - Casos omissos; 

O Art. 6º - Entra em vigor na publicação. 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

O Índice 

O Títulos (“sentido maior”) 

O Capítulos (tema, art., seção, art., incisos, alíneas) 

O Seções (subtema, art., incisos, alíneas ) 

O Anexo Único d Portaria nº 5.941 

Art. 1º - Identificação da U.E.; 

Art. 2º - Escola Municipal: 

O                  Gratuita; 

O                   Laica; 

O                   Direito da população; 

O                   Dever do poder público; 

O                   Aprendizagem dos educandos; 

O                   Isenta de preconceito e discriminação 

(sexo, raça, cor, situação socioeconômica, credo 

religioso e político) 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Direto ao art. 4º que trata das Etapas e Modalidades e 

duração do Ensino: 

O Educação Infantil: CEI e EMEI (0 a 5 anos) 

O Ensino Fundamental: EMEF (a partir de 6 anos) 

em 3 Ciclos 

O Ens. Médio: EMEFEM em 3 séries 

O Obs: 200 dias letivos e 800 horas (LDB) 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

art. 4º 

O Educação de Jovens e Adultos – 8 semestres em 4 

etapas (100 dias e 400h) 

O Obs: Modular (Parecer CME nº 234/12) 

O CIEJA com normatização própria 

O Educação Especial: Escolas Regulares (salas 

comuns, Salas de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão, Instituições conveniadas e Unidades 

Pólo de Educação Bilíngue para Surdos) 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Cap. IV – art. 5º 

Dos Objetivos 

Palavras chave:  
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consciência social crítica, solidária e democrática; 

construção do conhecimento; transformação nas 

relações... 

O o referido Regimento, não diferente 

necessariamente de outros propostos, já carrega 

em seu corpo, no inc. II, através dos Objetivos do 

Ensino Regular o “fortalecimento dos vínculos da 

família”, reforçando o contido na Portaria de 

Reorientação. 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Cap. IV – art. 5º 

Dos Objetivos 

Ed. Infantil: desenvolvimento integral (físico, afetivo, 

intelectual, linguístico etc) 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Cap. IV – art. 5º 

Dos Objetivos 

O Ensino Fundamental Regular: assegurar o 

aprendizado, domínio da leitura, cálculo... 

O Conceito chave: 

   Alfabetização nos 3 primeiros anos! 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

O Art. 6º e 7º - GESTÃO 

DEMOCRÁTICA  –     DECISÃO     -     AVALIAÇÃO 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Art. 9º ao 21: 

O Conselho de Escola: consultivo, deliberativo, 

autônomo 

O Mandato anual 

Papel:  

O discutir, adequar as diretrizes, elaborar e aprovar 

PPP, avaliar, sugerir, traçar normas disciplinares, 

aplicar sanções, referendos, verbas, etc. 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Nota sobre o Conselho de Escola 

O Nota-se também uma atuação mais consistente 

para o Conselho de Escola, com atenção especial 

ao art. 17, inc. V, alínea a (sobre turnos e 

demanda), inc. XIII (aplicação de sanções), XIV 

(recursos financeiros).  

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

O Remete o documento a APM como uma 

Instituição Auxiliar e o legislador preferiu ocupar 

ou oferecer pouco espaço para esta (apenas art. 

24).  

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

O Organização Estudantil: aos educandos do Ensino 

Fundamental e Médio (art. 25) 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Currículo (definição): 

O ...é o conjunto de experiências, atividades e 

interações vivenciadas na escola, com vistas a 

promover o acesso aos conhecimentos (histórico, 

social, cultural). Valores para construção da 

CIDADANIA. 

O Matrizes – SME 

O UE - adequar 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Projeto Político Pedagógico (PPP) – art. 28... 

 DeCiSõEs 

                     DESENVOLVIMENTO 

                     De cada agrupamento 

                   Ed Inf – Ens Fund/M - EJA 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

PPP 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

PPP – o que deve CONTER: 

O Entre vários artigos, fazemos menção aqui para as 

alíneas a e b do art. 30, para delimitarmos como 

seria realizada a pesquisa sobre perfil 
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sociocultural de nossos discentes e profissionais 

da educação para o PPP.  

O Neste mesmo art., alínea c, talvez falte ressaltar 

que algumas Unidades mantem forte relação com 

instituições não necessariamente de suas regiões, 

devendo incluir no texto.  

O O desafio será proposto ao tratar do IDEB no 

inciso II, na alínea d, referente ao contido nas 

normas de convívio da unidade Educacional.  

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

PPP – o que deve CONTER: 

                                   ? 

                    Perfil sócio-cultural: 

             alunos, família, Indicadores 

           de desenvolvimento da região 

                      Equipe da Escola 

                     Mapeamento dos  

                         equipamentos 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Educação Infantil (art. 34) 

O Berçário I – crianças até 1 ano 

O Berçário II – de 1 a 2 anos 

O Mini Grupo I – de 2 a 3 anos 

O Mini Grupo II – de 3 a 4 anos 

O Infantil I – de 4 a 5 anos 

O Infantil II – de 5 a 6 anos* 

*observar acesso para EMEF 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Ensino Fundamental  

O Saltando para o art. 35 notamos o referido na 

Portaria nº 5929 sobre a introdução da 

nomenclatura Ensino Fundamental com duração 

de 9 anos.  

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Ensino Fundamental(art. 35 - incisos) 

OS 3 (NOVOS) CICLOS: 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

EJA(art. 36 - incisos) 

ETAPAS 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Avaliação (art. 37 ao 49) 

O Institucional: anualmente pela comunidade 

escolar. Orientarão o PPP. 

O Processo de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

instrumento de orientação geral (docente, 

discente, pais/responsáveis) 

O Obs: como a bibliografia aborda 

amplamente o tema, vamos às 

alterações. 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Avaliação (art. 37 ao 49) 

O art. 44 alterna o tipo de conceito/notas: 

O Conceitos P, S e NS para o Ciclo de Alfabetização 

O Notas de zero a 10 para o Intermediário, Autoral e 

Médio 

O O art. 45 traz a menção sobre a periodicidade 

(bimestral) do lançamento dos conceitos/notas 

que é o “Boletim”.  

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Avaliação (art. 37 ao 49) 

Educação Infantil: diversas formas de REGISTROS 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Reuniões (art. 51 ao 53) 

Pedagógica e Conselho de Classe 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Educação Integral (art. 54 ao 56) 

O Regimento não fala, mas sinaliza: 

O MAIS EDUCAÇÃO !!!!! 
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O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

NORMAS DE CONVÍVIO (art. 57 ao ) 

O Será necessário um amplo estudo para 

contemplarmos o contido neste Regimento e o 

contido em seu art. 57, §2º, quando vai tratar de 

Normas de Convívio e ECA.  

O Alguns pequenos destaques que podem ganhar 

força às Normas, por exemplo, aparecem no art. 

59, inc. VI e VII (lições de casa).  

O O alvo da discussão, então, às referidas Normas 

se darão no art. 60. Aqui o legislador não indica, 

pois se trata de um documento de acordo com 

cada Unidade ou realidade.  

O CURIOSIDADE!!! 

Normas de Convívio  

O O Regimento prefere trazer a discussão da 

possibilidade do uso do aparelho de celular com 

fins pedagógicos, mesmo já havendo legislação 

em vigor.  

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Deveres da Equipe Escolar 

Criar condições ao DIREITO INALIENÁVEL AOS EDUCANDO 

DE SEREM EDUCADOS!!! 

O Convivência, brincadeiras, projetos em grupo, 

cuidado de si, dos outros e ambiente. 

O Expressão, comunicação, compreender as  

O Emoções dos educandos, pensamentos, 

construção do conhecimento 

O Resolver conflitos, assegurar rotinas, zelo 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Deveres da Equipe Gestora 

O Gerar com eficiência, eficácia e ECONOMICIDADE 

os recursos 

O Garantir: ambiente organizado, situações 

favoráveis 

O Participação 

O Análise de resultados 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

Participação dos Pais e Responsáveis 

O Acompanhamento 

O Frequência dos alunos 

O Atuação 

O Comparecimento (convocações) 

O Respeito 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

O Educandos com deficiência ou transtornos globais 

do desenvolvimento: só se houver compreensão. 

O AMPLA DEFESA 

O Comunicação (SEMPRE) aos pais/responsáveis 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

O E como evitar, ou se precaver??? 

O Envolvimento dos pais (cotidiano educacional) 

O Encaminhamento aos diversos serviços 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

Ato Infracional (art. 69, inciso IV, § 1º):  

O entre 12 e 18 anos – autoridade policial 

O Abaixo de 12 anos – Conselho Tutelar 

Transferência (art. 69,  § 2º ): como medida de proteção à 

integridade do próprio educando ou direitos dos demais, 

ENCAMINHADO pelo Diretor AO CONSELHO DE ESCOLA 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

“Viajando pelo Regimento” 

O O Título IV, a partir, então, do art. 71 trata das 

questões vinculadas ao Calendário de Atividades, 

onde cabe a leitura “corrida”, pois já é de amplo 

conhecimento, portanto, mera formalidade. 
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Somente uma especial atenção ao art. 75, caput e 

parágrafo único, pois as reuniões de pais 

bimestrais estarão agora condicionadas ao 

boletim.  

O Dos art. 76 ao 78 trata da Matrícula, também sem 

alterações.  

O Dos art. 79 ao 84 trata da reclassificação. A base 

legal para estes art. estão na Portaria 4688/ 06.  

O O Capítulo IV trata da Recuperação das 

Aprendizagens. 

O  O seu próprio texto é autoexplicativo, 

principalmente no que tange a responsabilidade 

docente frente a ela.  

O RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E  

O RECUPERAÇÃO PARALELA 

O Importante se faz a leitura detalhada do Cap. V 

para os cálculos referentes à Assiduidade 

discente. Passa pela responsabilidade 

compartilhada (gestão/corpo docente) art. 87, 88 

e 91, para a individual relacional (docente remete 

ao gestor; alguns casos remetem-se ao Conselho 

de Escola¹ e/ou Conselho Tutelar²) art. 89, art. 91, 

Parágrafo Único¹ e art. 92². O Parágrafo Único 

deste art. repete orientações anteriores.  

O A contabilização se dá no art. 90, separando para 

o inc. II do 1º ao 5º ano (75%) e no III do 6º ao 9º 

ano (75% do ano letivo e 50% componente 

curricular) 

O Ed Inf 60%  

O A legislação era de interpretação conflitante 

sobre apuração de frequência de alunos 

matriculados no decorrer do ano e o texto silencia 

a dúvida no § 1º.  

O O Cap. VI trata das Compensações de Ausências e, 

acima de tudo, disciplina as ações em períodos e 

porcentagens a serem seguidas a risca.  

O Quando??? 

O Bimestralmente 

O Quantas faltas??? 

O 25% 

O Da Promoção, Cap. VII, embora a atenção se 

poste aos finais de Ciclo e anos de retenção. A 

terminologia “desenvolvimento global” é ainda a 

moderadora (v. art. 97, § 1º) para casos tanto de 

aluno Retido como Promovido.  

O O Regimento “caminha” para seu fim a partir do 

art. 98 até 106 com orientações e 

responsabilidades gerais da Unidade no âmbito 

da certificação e disposições gerais e transitórias.  

O Algumas Considerações 

O Como podemos observar, as alterações 

primordiais (EMEF) se dão ao universo das 

sanções e da introdução efetiva do Ensino 

Fundamental de 9 anos, agora em três Ciclos e 

suas especificidades (tipicidade, diferentes 

menções, retenções ora em Ciclo, ora em ano).  

O Alguns podem notar uma presença mais 

acentuada do Conselho de Escola, mais vinculado 

às decisões orçamentárias.  

O O papel do diretor perante aplicação da sanção 

muda a figura do mesmo no cenário educacional, 

e indiretamente aos dos demais interlocutores.  

O O texto traz orientações sobre alunos PNE, mas 

carece de maior atenção para elaboração de 

políticas inclusivas. 

 

 

 

 PORTARIA SME Nº 5.930, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2013 

 Regulamenta o Decreto nº 54.452, de 10/10/13, 

que institui, na Secretaria Municipal de Educação, 

o Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da 

Rede Municipal de Ensino de São Paulo – “Mais 

Educação São Paulo”. 

Finalidades: 

 INTEGRAÇÃO ENTRE AS MODALIDADES 
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 AUTONOMIA E VALORIZAÇÃO PPP 

 GESTÃO DEMOCRÁTICA E FAMÍLIA 

INFRAESTRUTURA ED INF: 

 AMPLIAÇÃO VAGAS ED INF (levantamento das 

regiões) 

 CONSTRUÇÃO UEs (PARCERIAS ‘PRÓ INFÂNCIA E 

BRASIL CARINHOSO’) 

 CONVÊNIOS 

 AGRUPAMENTOS MISTOS 

 AMPLIAÇÃO DA JORNADA DOS ALUNOS 

INFRAESTRUTURA : 

 ELIMINAÇÃO DO TURNO INTERMEDIÁRIO 

(CHAMADO DE “TURNO DA FOME”) 

 AMPLIAÇÃO DA JORNADA DOS EDUCANDOS 

 BARREIRAS ARQUITETÔNICAS – 

ACESSIBILIDADE/INCLUSÃO 

CURRÍCULO ED INF: 

 CEMEI – PEDAGOGIA DA INFÂNCIA 

 DIREITO DE VIVER SITUAÇÕES ACOLHEDORAS, 

SEGURAS, AGRADÁVEIS, DESAFIADORAS, 

DIVERSAS LINGUAGENS (0 – 5 ANOS) 

 ARTICULAÇÃO COM ENS FUNDAMENTAL 

CURRÍCULO ENS FUND: 

 9 ANOS – 3 CICLOS 

 ALFABETIZAÇÃO: IDADE CERTA 

 INTERDISCIPLINAS: APROXIMAR 

 AUTORAL: TCA 

 Obs: Aqui ele aborda quem ministrará aula, a 

docência compartilhada 

 Art 8º Ciclo Interdisciplinar 

 I - A docência compartilhada dar-se-á, 

preferencialmente, nas aulas de Língua 

Portuguesa e de Matemática; 

 II - O número de aulas a serem compartilhadas 

serão de 04 aulas em todas as Unidades 

Educacionais. 

 III - Excepcionalmente, para o ano de 2014, as 

aulas referidas no inciso anterior, observarão ao 

que segue: 

 a) 12 aulas, nas Unidades Educacionais que 

contarão com apenas um ou dois 6ºs anos; 

 b) 08 aulas, nas Unidades Educacionais que 

contarão com três 6ºs anos; 

 c) 06 aulas, nas Unidades Educacionais que 

contarão com quatro 6ºs anos. 

 Art 12 ao 19 

 Lição de casa: consolidação dos currículos – 

participação das famílias 

 Avaliação externa e interna 

 Avaliação Educação Infantil: 

observação/documentação 

 Avaliação Ensino Fundamental: bimestral/global 

 Tipos de conceitos 

 Recuperação Contínua 

 Avaliação Institucional 

 Art 20 

 FORMAÇÃO DO EDUCADOR: 

 UAB 

 SOMENTE UM ARTIGO... 

 Art 21 ao 34!!!!!!!! 

 CONTRATURNO 

 I - Laboratórios de Informática Educativa; 

 II - Salas de Leitura; 
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 III - Recuperação Paralela; 

 IV - Bandas e Fanfarras; 

 V - Esporte Escolar; 

 VI - Xadrez; 

 VII - Nas ondas do rádio; 

 VIII - Aluno Monitor; 

 IX - Especialistas dos CEUs; 

 Cont art 23  

 X - outros, oferecidos por diferentes esferas 

governamentais. 

 § 1º. As Unidades Educacionais poderão, ainda, 

optar por projetos próprios de caráter 

educacional, desenvolvidos a 

 partir de uma necessidade apontada no Projeto 

Político-Pedagógico. 

 § 2º. As atividades Recuperação Paralela, 

referidas no inciso III deste 

 Art 35 

Único sobre GESTÃO: 

 Art. 35. A Gestão das Unidades Educacional 

deverá estar pautada no fortalecimento da sua 

própria autonomia com maior descentralização 

dos recursos financeiros, técnicos e 

administrativos. 

 § 1º. O Projeto Político-Pedagógico deverá 

assumir papel articulador da gestão cotidiana das 

Unidades Educacionais, bem como de valorização 

da equipe escolar por meio da efetiva mobilização 

do potencial dos educadores e ampliação de suas 

áreas de atuação. 

 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496, DE 02 DE ABRIL DE 2012 

O Regulamenta as SAAIs - Projeto Apoiar que 

compõe o Decreto nº 51778/10 (já estudado), que 

institui a Política de Atendimento de Educação 

Especial do Programa Inclui. 

O Metodologia / Estratégia 

O Explicação/contextualização; 

O Perguntas; 

O Não ficaremos aqui lendo artigos “um por um”, 

apenas alguns destaques; 

O Definição; 

O Legislações... 

O A Portaria cita diversas legislações: 

O Resolução CNE/CEB, 

O Decretos Municipais,  

O Portaria,  

O CME 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 1º e 2º 

O As SAAIs referentes ao Projeto Apoiar ficam 

regulamentadas na presente Portaria. 

Qual é o Público Alvo? 

O alunos com deficiência,  

O transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e  

O altas habilidades/superdotação. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 Art. 3º e 7º 

Onde ficam as SAAIs? 

O EMEIs,  

O EMEFs,  

O EMEFMs e 

O CIEJAs  

O A indicação será analisada pela Diretoria de 

Planejamento da DRE (parecer quanto aos 
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aspectos de infraestrutura que assegurem o 

atendimento). 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 

E nos CEIs ? 

O Serão atendidos pelos seus respectivos 

professores  - com a atuação colaborativa dos 

Professores de Apoio e Acompanhamento à 

Inclusão – PAAIs 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 Art. 5º - 6º 

Como é a atuação da SAAI? 

O O Atendimento Educacional Especializado faz a 

articulação com o da classe comum - atuação 

colaborativa dos profissionais envolvidos. 

O Visa a plena participação dos alunos. Para tal 

identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras. Tem como objetivo para o aluno a 

autonomia e independência, tanto no âmbito 

escolar como no contexto social que atua. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 6º §§ 1º e 2º 

Em que momento o aluno é atendido? 

O O aluno é atendido em outro horário diverso ao 

da classe comum. No caso do aluno de EMEI estar 

matriculado em período integral o atendimento é 

realizado no seu horário de frequência à escola. 

Como é esse atendimento? 

O Por meio de práticas pedagógicas, materiais 

didáticos e tecnológicos e de instrumentos que 

favoreçam a aquisição de habilidades e 

competências necessárias ao desenvolvimento 

dos alunos e ao seu processo de aprendizagem. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 6º §§ 3º e 4º 

Como é a Avaliação e quem participa? 

O Processo de aprendizagem dos alunos deverá ser 

o instrumento orientador da utilização do serviço 

de atendimento especializado, e direcionará a 

tomada de decisão quanto ao período de 

permanência e desligamento do aluno na SAAI. 

O Todos participam deste processo, ou seja, os 

educadores da U. E., sob a coordenação da equipe 

gestora, com a participação da família, do 

Professor Regente de SAAI, o Supervisor Escolar, 

ouvido, se necessário, os profissionais da saúde 

e/ou de outras instituições. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 

Quantos alunos são atendidos em cada sala? 

O Até 20 (vinte) alunos e o atendimento poderá 

ocorrer em pequenos grupos ou individualmente. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 9º 

Esse Profissional tem formação? 

O “Professor Regente de SAAI”, deve ter habilitação 

em Educação Especial ou em uma de suas áreas, 

obtidos em cursos de graduação, especialização 

ou de pós-graduação. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 10 

Pode o professor da própria escola ser da SAAI? 

O Sim, desde que preencha os pré-requisitos 

(formação), apresente proposta de trabalho e 

seja aceito pelo Conselho de Escola 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 12 e 13 

Qual a Jornada do Professor de SAAI? 

O Antes de começar deve realizar estágio de 25 

horas-aula, em 2 semanas, em outra SAAI, 

orientado e acompanhado pela equipe do CEFAI. 

Caso já tenha exercido SAAI está dispensado do 

estágio. 

O Após a publicação ele fará 20 h semanais de 

atendimento de alunos; 
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O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 12 e 13 

Qual a Jornada do Professor de SAAI? 

O 05 h restantes, destinadas à articulação do 

trabalho, acompanhamento e orientação quanto 

ao desenvolvimento dos alunos por meio de 

visitas sistemáticas às classes  deste aluno; 

O Pode fazer até 5 h/a (TEX) em horário coletivo, 

planejamento da ação educativa e atendimento 

aos pais, se necessário; 

O Também pode fazer atendimento ampliado ao 

aluno (JEX) 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 13 a 15 

Ao final do ano termina sua função ou ele pode continuar? 

O Ao final de cada ano letivo, o Conselho de Escola 

deliberará quanto à continuidade ou não do 

Professor Regente de SAAI.. 

O Este também pode sair a pedido, a pedido do 

Conselho, DRE ou caso tenha afastamento de no 

mínimo 30 dias. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 17 

Quais são as atribuições do Professor Regente de SAAI? 

O De acordo com o Plano de Atendimento 

Educacional Especializado ele deve elaborar, 

executar e avaliar. 

O Identificar as habilidades e necessidades 

educacionais específicas dos alunos;  

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 17 

Quais são as atribuições do Professor Regente de SAAI? 

O Definir e adequar o atendimento; 

O Verificar a funcionalidade dos recursos, orientar 

através de visitas junto com os demais 

profissionais e famílias. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 

Ele deve desenvolver atividades de acordo com as 

necessidades educacionais específicas dos alunos:  

O Libras, ensino de Língua Portuguesa na 

modalidade escrita, como segunda língua; 

O Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); 

O Braille, do uso do soroban e das técnicas para a 

orientação e mobilidade para alunos cegos;  

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 

Ele deve desenvolver atividades de acordo com as 

necessidades educacionais específicas dos alunos:  

O informática acessível e do uso dos recursos de 

Tecnologia Assistiva – TA 

O Atividades de vida autônoma e social;  

O Atividades de enriquecimento curricular para as 

altas habilidades/superdotação; e  

O Promoção de atividades para o desenvolvimento 

das funções mentais superiores; 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 

Ele deve desenvolver atividades de acordo com as 

necessidades educacionais específicas dos alunos:  

O Elaborar o plano de acompanhamento individual 

do aluno; 

O Manter atualizada as Fichas de Registros da SAAI 

e o controle de frequência dos alunos; 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 

Ele deve desenvolver atividades de acordo com as 

necessidades educacionais específicas dos alunos:  

O Assegurar no Plano de Trabalho da SAAI e da 

Unidade, quando o aluno atendido pela SAAI for 

de outra escola, a articulação dos profissionais 

envolvidos em ambas as Unidades Educacionais; 



MATERIAL DE APOIO PARA A AULA – ALFABETIZAÇÃO 
(não é apostila, apenas tela de projeção da aula do Professor Rodrigo Merli - presencial)   Página 11 de 17 

 

 

O Participar das ações de Formação Continuada 

oferecidas pelo CEFAI e pela DOT/SME. 

O Anexo Único da Portaria nº 5.941 

“Viajando pela SAAI” 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 18 

Coordenador Pedagógico: 

O I – coordenar a elaboração, implementação e 

avaliação do Projeto Pedagógico  

O II – identificar, junto com a Equipe Escolar, casos 

de alunos que necessitem de atendimento 

educacional especializado  

O III – assegurar o pleno desenvolvimento do Plano 

de Trabalho da SAAI e fomentar o processo 

inclusivo  

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 18 

Coordenador Pedagógico: 

O IV – analisar, em conjunto com o Professor 

Regente de SAAI, os dados obtidos na Avaliação 

do Referencial de Avaliação sobre a 

Aprendizagem do Aluno com Deficiência 

Intelectual – RAADI,  

O V – garantir o fluxo de informações e discutir, 

mediante registros atualizados, os resultados 

alcançados  

O VI – promover estudos de casos; 

O VII – favorecer a integração e articulação do 

trabalho desenvolvido na Unidade com os pais 

dos alunos envolvidos. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 19 

Diretor de Escola: 

O I – assegurar as condições necessárias para o 

pleno funcionamento das SAAIs  

O II – acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 

Plano de Trabalho ; 

O III – promover a organização e funcionamento da 

Unidade Educacional, de modo a atender a 

demanda e demais aspectos pertinentes; 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 19 

Diretor de Escola: 

O IV – viabilizar o atendimento das necessidades 

básicas de locomoção, higiene e alimentação de 

todos que careçam desse apoio; 

O V – viabilizar o trabalho colaborativo dos 

profissionais vinculados aos serviços de Educação 

Especial; 

O VI – fortalecer o trabalho coletivo entre os 

profissionais; 

O VII – assegurar a atualização dos registros 

informatizados; 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 19 

Diretor de Escola: 

O VIII – estabelecer parcerias e ações que 

incentivem o fortalecimento de condições para 

que os alunos possam participar efetivamente da 

vida social. 

O IX – propiciar a integração e articulação do 

trabalho desenvolvido na Unidade com os pais 

dos alunos envolvidos. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 Art. 20  

Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão – 

CEFAI: 

O I – responsabilizar-se pela tramitação, controle e 

fluxo das informações referentes à Educação 

Especial; 

O II – oferecer formação continuada aos Professores 

Regentes de SAAI e à Equipe Gestora das 

Unidades Educacionais; 
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O III – propiciar formação continuada aos 

educadores das Unidades Educacionais na 

perspectiva da educação inclusiva. 

O Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

PORTARIA Nº 2496/2012 art. 21 

DOT/SME – Educação Especial: 

O I - oferecer, em conjunto com os CEFAIs das 

Diretorias Regionais de Educação, a formação 

continuada; 

O II – oferecer oportunidades de formação em nível 

de especialização. 

O Algumas Considerações 

O O diretor de uma escola em Camberra, na 

Austrália, foi demitida após prender um aluno 

autista em uma gaiola. O menino de 10 anos teria 

sido preso na jaula uma vez antes da prática ser 

denunciada pelos seus pais. 

O A jaula, pintada de azul para “amenizar a 

situação”, teria custado US$ 5.195 para ser 

constrúida, segundo documentos encontrados 

por investigadores que apuraram o caso. A 

medida do diretor, que teve sua identidade 

preservada,  foi adotada por 14 dias em março 

deste ano.  

O Joy Burch, ministra da Educação da Austrália, se 

mostrou decepcionada e prometeu investigar o 

caso a fundo. Segundo ela, é completamente 

inaceitável a decisão de construir uma estrutura 

para lapidar o comportamento de um aluno.  

O “Essa decisão foi extremamente errada e o 

responsável jamais voltará a trabalhar como 

diretor ou em qualquer escola do país”, disse 

Burch em entrevista coletiva. “Diretores devem 

ser responsabilizados por suas ações”, continuou.  

O A investigação descobriu que a decisão de 

construir a jaula foi tomada somente pelo diretor, 

que ignorou a opinião de outros membros do 

conselho escolar. Ela foi feita no dia 10 de março 

e desfeita no dia 24 do mesmo mer.  

O A ideia era que a gaiola servisse como um local 

tranquilo para o estudante se acalmar. Os 

membros da equipe de comportamento especial 

que rotineiramente realizam trabalho na escola 

não foram consultados sobre a medida polêmica.  

 

• MEC 555 

•  Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho 

nomeado pela Portaria nº 555/2007, prorrogada 

pela Portaria nº 948/2007, entregue ao Ministro 

da Educação em 07 de janeiro de 2008.  
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• II - Marcos Históricos e Normativos.............. 6 

• III - Diagnóstico da Educação Especial............. 11 

• IV - Objetivo da Política Nacional de Educação 
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• I – APRESENTAÇÃO  

• O movimento mundial pela inclusão é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os 

alunos de estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação.  

• I – APRESENTAÇÃO 

• CONCEPÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

• CONJUGA IGUALDADE E DIFERENÇA COMO 

VALORES INDISSOCIÁVEIS 

• CONTROLAR AS PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS 

• CRIAR ALTERNATIVAS DE SUPERÁ-LAS 

• CLASSES ESPECIAIS – REPENSAR 

• MUDANÇA 



MATERIAL DE APOIO PARA A AULA – ALFABETIZAÇÃO 
(não é apostila, apenas tela de projeção da aula do Professor Rodrigo Merli - presencial)   Página 13 de 17 

 

 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

• HISTORICIDADE DA ESCOLA 

• PRIVELÉGIO DE UM GRUPO 

• EXCLUSÃO NAS POLÍTICAS E PRÁTICAS 

• DEMOCRATIZAÇÃO: 

• PARADOXO 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

• VISÃO DOS DIREITOS HUMANOS: 

• RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS E 

PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS 

• CARACTERÍSTICAS: 

• INTELECTUAIS, FÍSICAS, LINGUÍSTICA, SOCIAIS 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

“No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve 

início na época do Império com a criação de duas 

instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 

1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto 

dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No 

início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, 

instituição especializada no atendimento às pessoas com 

deficiência mental; em 1954 é fundada a primeira 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e; 

em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação na Sociedade 

Pestalozzi, por Helena Antipoff. “       P.6 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

LDBs  e  a  “nova”  CF/88: 

• 4.024/61 – DIREITO DOS “EXCEPCIONAIS” 

• 5692/71 – “TRATAMENTO ESPECIAL” PARA 

ALUNOS COM “DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAIS... 

SUPERDOTADOS” 

• NÃO HÁ EFETIVAÇÃO DE UNIVERSALIZAÇÃO 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

• LDBs  e  a  “nova”  CF/88: 

• CF (art 3º IV): PROMOVER O BEM DE TODOS... 

• CF (art 205): EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS... 

• CF (art 206 I): IGUALDADE DE CONDIÇÕES... 

• LDB 9394/96: CURRÍCULO, MÉTODOS, RECURSOS 

E ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS 

SUAS NECESSIDADES... 

• TERMINALIDADE ESPECÍFICA, ACELERAÇÃO AOS 

SUPERDITADOS 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

Demais dispositivos legais: 

• Decreto 3298/99 – Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

• Resolução CNE/CEB nº 2/2001 – MATRICULAR 

TODOS OS ALUNOS... EDUCANDOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

Demais dispositivos legais: 

• PNE, Lei 10172/2001 – “AVANÇO DA DÉCADA (...) 

ESCOLA INCLUSIVA QUE GARANTA O 

ATENDIMENTO À DIVERSIDADE HUMANA” 

• Convenção da Guatemala (1999) – AS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIAS TEM OS MESMOS DIREITOS 

HUMANOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS DAS 

DEMAIS PESSOAS... (esse dispositivo traz a 

reinterpretação na educação especial) 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

RECONHECIDOS EM 2002  

LIBRAS (LEI 10436); 

BRAILLE (PORT 2678) 

2004: 

MPF – ACESSO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA ÀS ESCOLAS 

E CLASSES COMUNS NA REDE REGULAR 

• II - Marcos Históricos e Normativos 

2004 
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• LEI SOBRE MOBILIDADE. 

2005 

• LIBRAS NO CURRÍCULO E 

• SUPERDOTAÇÃO 

• CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA (ONU 2006): 

• a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas 

do sistema educacional geral sob alegação de 

deficiência e que as crianças com deficiência não 

sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e 

compulsório, sob alegação de deficiência;  

• b) As pessoas com deficiência possam ter acesso 

ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e 

gratuito, em igualdade de condições com as 

demais pessoas na comunidade em que vivem 

(Art.24).  

• III - Diagnóstico da Educação Especial 

A partir de 2004 o Censo Escolar começa a coletar dados 

• 337.326 matrículas em 1998 para 

• 700.624 em 2006 (107%) 

• Escolas Públicas: 

• 179.364 (98) para 

• 441.155 em 2006 (aumento de 146%) 

• III - Diagnóstico da Educação Especial 

• Como estão distribuídos esses alunos: 

• Ed Infantil 16% 

• Ens Fund 66,5% 

• EJA 8,3 

• Médio 2% 

• Ed Profissional 6,7% (básico) e 0,28% (técnico) 

• Ed Infantil 

• Classes Especiais: 89.083 alunos 

• Classes Comuns: 24.005 

• Municípios 

• 1998 – 49,7% 

• 2006 – 89% 

• Sanitários acessíveis em escolas com alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais 

• 1998 – 14% 

• 2006 – 23% 

• FORMAÇÃO DOS PROFESSORES COM ATUAÇÃO 

NA ED ESPECIAL 

1998: 

• 3,2% ENS FUND 

• 51% ENS MÉDIO 

• 45,7% ENS SUP 

2006: 

• 0,62% ENS FUND 

• 24% ENS MÉDIO 

• 75,2% ENS SUP 

• IV - Objetivo da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

• assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação,  

• garantir: acesso ao ensino regular, com 

participação, aprendizagem e continuidade nos 

níveis mais elevados do ensino;  

• transversalidade da modalidade de educação 

especial desde a educação infantil até a educação 

superior;  

• IV - Objetivo da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

• oferta do atendimento educacional especializado;  
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• formação de professores para o atendimento 

educacional especializado e demais profissionais 

da educação para a inclusão; 

•  participação da família e da comunidade;  

• acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos 

mobiliários, nas comunicações e informação;  

• e articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas 

• ALUNOS ATENDIDOS??? 

• DECLARAÇÃO DE SALAMANCA (1994): 

• TODOS 

• QUEM SÃO? 

• 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 (autismo, síndromes do espectro do 

autismo e psicose infantil) 

• QUEM SÃO? 

• Alunos com altas habilidades/superdotação 

demonstram potencial elevado em qualquer uma 

das seguintes áreas, isoladas ou combinadas:  

• intelectual,  

• acadêmica, 

• liderança,  

• psicomotricidade e  

• artes.  

• QUEM SÃO? 

• Dentre os transtornos funcionais específicos 

estão:  

• dislexia,  

• disortografia,  

• disgrafia,  

• discalculia,  

• transtorno de atenção e  

• hiperatividade, entre outros.  

• VI - Diretrizes da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

PERPASSA TODOS OS NÍVEIS: 

• INÍCIO NA ED INFANTIL: onde se desenvolvem as 

bases necessárias... 

• Educação básica: o atendimento educacional 

especializado é organizado para apoiar o 

desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 

obrigatória dos sistemas de ensino e deve ser 

realizado no turno inverso ao da classe comum, 

na própria escola ou centro especializado que 

realize esse serviço educacional. 

• VI - Diretrizes da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

• Professor deve ter como base da sua formação, 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o 

exercício da docência e conhecimentos 

específicos da área.  

• Esta formação deve contemplar conhecimentos 

de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo 

em vista o desenvolvimento de projetos em 

parceria com outras áreas, visando à 

acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de 

saúde, a promoção de ações de assistência social, 

trabalho e justiça  

 

•  

 DECRETO Nº 45.415, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004  
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•  Estabelece diretrizes para a Política de 

Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e 

Adultos com Necessidades Educacionais Especiais 

no Sistema Municipal de Ensino.  

•  

 PORTARIA 5718/04 

•  Dispõe sobre a regulamentação do Decreto 

45.415, de 18/10/04, que estabelece diretrizes 

para a Política de Atendimento a Crianças, 

Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades 

Educacionais Especiais no Sistema Municipal de 

Ensino, e dá outras providências.  

• Assegurar matrícula de todos os alunos em salas 

comuns, vedada qualquer forma de discriminação 

• Ciclo/ano/agrupamento: idade cronológica e/ou 

outro critério (família e profissionais) 

• Contemplar no PPP 

• Reavaliar e reorientar 

• Adequação de número de educandos quando 

preciso (art 3º III) 

• Atendimento em horário que viabilize outros 

atendimentos 

• Necessidades básicas (ver convênios) 

Parágrafo único, Art 3º do Decreto 

• Considera-se serviços de Educação Especial 

aqueles prestados em conjunto, ou não, pelo 

Centro de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão - CEFAI, pelo Professor de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - PAAI, pela Sala de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI, ora 

criados, e pelas 6 (seis) Escolas Municipais de 

Educação Especial já existentes.  

• Art. 5º. Dec  

• O Centro de Formação e Acompanhamento à 

Inclusão (CEFAI), (...), por Professores de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão  (PAAI) e por 

Supervisores Escolares, é parte integrante das 

referidas Coord e será por elas suprido de 

recursos humanos e materiais que viabilizem e 

deem sustentação ao desenvolvimento de seu 

trabalho no âmbito das UE, na área de Ed 

Especial.  

• PAAI: 

• serviço de apoio e acompanhamento pedagógico 

itinerante à Comunidade Educativa, mediante a 

atuação conjunta com os educadores da classe 

comum e a equipe técnica da Unidade 

Educacional, na organização de práticas que 

atendam às necessidades educacionais especiais 

dos educandos e educandas durante o processo 

de ensino-aprendizagem.  

• As Salas de Atendimento aos Portadores de 

Necessidades Especiais - SAPNE ficam 

transformados em Salas de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão - SAAI,  

• apoio pedagógico para o trabalho suplementar, 

complementar ou exclusivo voltado aos 

educandos e educandas com necessidades 

educacionais especiais,  

• Nas Unidades Educacionais  em que estiverem 

matriculados, ou estender-se a alunos de 

Unidades Educacionais da Rede Municipal de 

Ensino onde inexista tal atendimento.  

 

Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos 

de idade, organizada da seguinte forma:  

O a) pré-escola;  

O b) ensino fundamental;  

O c) ensino médio;  

O II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 

anos de idade;  

O III - atendimento educacional (...), 

preferencialmente na rede regular de ensino;  
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Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 

(quatro) anos de idade.”  

“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 

comum (...) 

O “Art. 31. A educação infantil(...):  

O I - avaliação mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental;  

O “Art. 31. A educação infantil(...):  

O I - avaliação mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental;  

O V - expedição de documentação que permita 

atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.”  

O “Art. 31. A educação infantil(...):  

O I - avaliação mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento das crianças, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental;  

O V - expedição de documentação que permita 

atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.”  

MÓDULO 

PARTE ESPECÍFICA PEI 

OBRAS: 

 

Infância e suas linguagens 

Marcia aparecida gobbi & 

Mônica appezzato pinazza 

Infância e suas linguagens 

As “cem linguagens” que a criança afirma que existem... 

Culturas infantis 

Infância e suas linguagens 

O que precisamos ter é a SENSIBILIDADE DE OUVIR E 

ENTENDER AS CRIANÇAS !!! 

INTERAÇÃO... MOMENTOS 

AVANÇAR PEDAGOGICAMENTE PARA A EDUCAÇÃO 

VOLTADA À INFÂNCIA 

Infância e suas linguagens 

CRÍTICAS AO ALFABETIZAR ADULTOCENTRICAMENTE 

CULTURAS DA INFÂNCIA 

 

 

Obs: este material não se trata de um resumo. Faz 

parte apenas de temas que serão projetados para 

aula presencial. O material apresenta recortes e 

conceitos sintetizados do texto original, não 

substituindo a importância da leitura do mesmo para 

o melhor aproveitamento do aluno. O texto não 

respeita a forma das telas (slides) e não contem as 

figuras, algumas tabelas, efeitos. O material pode ser 

reproduzido em sua plenitude ou parcialmente para 

os(as) alunos(as) da Fábrica de Ideias Pedagógicas 

sem custos adicionais, pois é gentilmente cedido pelo 

professor da aula. Para economia de páginas 

impressas o(a) aluno(a) pode levar o arquivo em seu 

processador de PDF (computador, celular etc.) ou 

ainda imprimi-lo na opção folha dupla. 

Sustentabilidade sempre!!! 

 


