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INSTITUTO MUNICIPAL
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Centro de Referência Municipal em Educação Especial no Município do 
Rio de Janeiro

 Responsável pela Educação Especial da Rede de Municipal da Cidade do 
Rio de Janeiro.

 Responsável pelo acompanhamento escolar de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / 
superdotação.

 Responsável pela confecção de materiais e recursos
 Formação de professores da Educação Especial.



INSTITUTO MUNICIPAL
HELENA ANTIPOFF

 Centro de Pesquisa
 Centro de Memória
 Sala de Leitura
 Centro de Transcrição à Braille
 Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas para Ação Educativa
 Oficinas no CIAD e Oficinas no Centro de Referência



Oficinas de produção de materiais

 Centro de Transcrição à Braille (CTB)

Fotos mostram um livro com texturas e objetos que representam mar, 
areia, conchas; traz  texto em  letra ampliada e transcrição à braile.  
Um Globo terrestre adaptado com  texturas  feitas em areia 
representando os continentes e cordões de barbante representando  
Meridianos.

São materiais de uso de alunos  cegos e com baixa visão.



Oficinas de produção de materiais

 Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas para Ação Educativa

Fotos mostram um mouse adaptado, colorido, com símbolos de cursor, porta para sair, um mouse para um clique, 
dois mouses para dois cliques e assim por diante. 

Um teclado com letras ampliadas e teclas em cores contrastantes e em  tamanhos grandes.
Os periféricos mouse e teclado foram pensados especialmente para  a necessidade de aluno com paralisia cerebral



Ações de Acompanhamento do 
Instituto Municipal Helena Antipoff

Articulação entre as seguintes instâncias:

 Equipes IHA/SME  – responsáveis por cada área de escolas 
correspondente a uma CRE. 

 Agentes de Educação Especial/CRE – inseridos em cada CRE e 
coparticipantes no acompanhamento as escolas.

 IHA - Centro de Referência Municipal em Educação Especial - Sede no 
Maracanã



Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva

Matrícula do aluno com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades em turma comum.

 Interlocução de professores, coordenação pedagógica  e direção da 
U.E. e família  nos seguintes aspectos:

(1) Planejamento participativo – Plano individual; 
(2) Serviços de apoio – Atendimento Educacional Especializado (AEE);
(3) Diversificação de atividades;
(4) Adaptações pedagógicas sobre o currículo da escola, sempre que 

necessário.

Relatório do aluno encaminhado à CRE - direcionado aos Agentes de 
Educação Especial - com a solicitação de acompanhamento ao 
aluno/escola.



Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva

 Professores do Atendimento Educacional Especializado e os Agentes 
de Educação Especial (CRE) estarão presentes na escola e avaliarão as 
informações coletadas com a escola e os responsáveis (histórico 
escolar, familiar, médico, informações sobre interações sociais 
escola/família, desempenho educacional e oportunidades oferecidas 
na escola).

 Apoio e Consultoria aos professores de Turma Comum com os 
professores de Atendimento Educacional Especializado e Equipes 
IHA/SME.

 Desenvolve-se atividades pedagógicas com o aluno, no contra-
turno, em Sala de Recursos da própria U.E. ou  na mais próxima a 
residência da criança ou jovem (de duas a quatro vezes por semana).



Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva

 Discute-se o resultado do acompanhamento na  parceria Agentes de 
Educação Especial  GED/CRE , Equipe IHA/SME e 
acompanhamento de sala de recursos e/ou itinerância e professores 
da U.E.

 Família interage com os professores da U.E. envolvidos com a 
Educação Especial sobre os apoios e o desenvolvimento escolar da 
criança ou jovem.



O que é deficiência? 
As  opiniões em relação à frequência  com que a deficiência prejudica a 

habilidade da pessoa na vida em sociedade variam.

A bola da vez                         Argumento: Rafa PI  /Arte: Caio Tabuso – GENTE ESPECIAL



Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência

Pessoas com deficiência

São aquelas que têm
impedimentos de natureza física, 
intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na

sociedade com as demais
pessoas.

(ONU, 2006)

Foto mostra aluna e professora em atividade com bola; menina sorri apoiada na bola e professora sentada de frente para 
aluna interage com a menina orientando a atividade.



Educação Especial

Destina-se a alunos que apresentam:

• Deficiência física

• Deficiência intelectual

• Deficiências sensoriais
• Deficiência auditiva / surdez
• Baixa visão / cegueira
• Surdocegueira

• Transtornos Globais do Desenvolvimento

• Altas habilidades / Superdotação



Legislação

Capa da publicação,  em Setembro de 2007,  da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Foto na 
capa  mostra mastros perfilados com bandeiras de 
diversos países. 



Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência

A Organização das Nações Unidas (ONU) adota a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência em 13 de dezembro de 2006. A 
Convenção entrou em vigor em todo o território nacional com valor de 
Emenda Constitucional em 09 de julho de 2008.

Artigo 24 – Educação
“  Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à 

educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida”.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os direitos das Pessoas
com Deficiência. Nova Iorque: ONU, 2006.



Legislação

Foto mostra símbolo de acessibilidade (cadeirante) formado por multidão de pessoas num espaço aberto

 Imagem: http://www.prof2000.pt/



Legislação

 Decreto nº 6571 de 17 de setembro de 2008:
Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE)

 Resolução CNE/CEB nº 04 de 02 de outubro de 2009:
Institui diretrizes operacionais para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE)  na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial



Refletir e agir em prol da Educação Inclusiva

Foto mostra jovens e adultos de diversas raças, gêneros e outros atributos (deficiência, uso de óculos) com sorrisos nos 
rostos, entrelaçados, num círculo, com braços nos ombros uns dos outros.

 Imagem: www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2009/



Atuação dos professores  de 
turma comum

 O que faz a diferença? 

Segundo relato de Professora da Rede Municipal do 
Rio de Janeiro:

“Um dos aspectos mais interessantes da educação inclusiva é 
que, ao repensar suas aulas para os alunos com deficiência, 
o professor se vê, automaticamente, repensando o conteúdo 
para todos: As aulas ficam mais dinâmicas.” 



Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças
Maria Teresa Égler Mantoan

O professor, na perspectiva da educação inclusiva, não ministra um 
“ensino diversificado” e para alguns. Ele prepara atividades 
diversas para seus alunos (com e sem deficiência) ao trabalhar 
um mesmo conteúdo curricular.

A receptividade à inovação anima a escola a criar e a ter liberdade 
para experimentar alternativas  de ensino. Sua autonomia para 
criar e experimentar coisas novas se estenderá aos alunos com 
ou sem deficiência e assim os alunos com deficiência serão 
valorizados e reconhecidos por suas capacidades e respeitados 
em suas limitações.

BATISTA, C. A. M. & MANTOAN, M. T. E. A  escola comum diante da deficiência mental. In: 
Formação continuada a distância de professores para o atendimento educacional 
especializado: deficiência mental. SEESP/SEED/MEC. Brasília, DF, 2007 (p 16 – 19)

Livros ao lado disponíveis em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content& 
view=article&id=12814&Itemid=872



A inclusão escolar é um caminho que se 
faz caminhando

Martinha Clarete Dutra dos Santos

[...], parto do princípio geral de que a inclusão social da pessoa com deficiência é 
uma questão de políticas públicas e ação bilateral, onde tanto a sociedade 
quanto o sujeito com deficiência constróem juntos as relações sociais.

A inclusão escolar se faz na escola com a participação dos seus atores 
protagonistas.

“O êxito consiste em ter êxito,
Não em ter situação de êxito.

Condição de palácio toda terra larga tem.
Mas, onde estará o palácio se não o construirmos?”

Fernando Pessoa

SANTOS, M C D. Educação Inclusiva: direito inquestionável. Inclusão: Revista 
da Educação Especial. Brasília, v.4, n. 2, p. 51-53, jul./out. 2008



Sala de recursos

Foto mostra criança com lupa; recurso que ajuda  alunos com deficiência visual estudar.

 http://portal.mec.gov.br/images/stories/noticias/2009/



Atribuições do professor de sala de recursos

Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico 
da instituição de ensino de ensino se organize coletivamente numa 
perspectiva de educação inclusiva;

Participar das reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe, da 
elaboração do projeto pedagógico, [...]

ALVES, D. O. et al. Salas de recursos 
multifuncionais: espaços para atendimento educacional especializado. Brasília: 

Ministério da Educação Especial, 2006. p. 17 - 18



Contatos

IHA  Centro de Referência:

Rua Mata Machado, nº 15 - Maracanã
Telefones: 
 2569-6806 (Direção)
 2569-0378 (Apoio) 
 2567-0116 (Equipes)

E-mail:  smeiha@pcrj.rj.gov.br



Anexos



Legislação

Decreto nº 6571 de 17 de setembro de 2008:
Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Art. 1o A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a finalidade 
de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de ensino regular.

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 
suplementar à formação dos alunos no ensino regular.
§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver 
a participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.

Art. 2o São objetivos do atendimento educacional especializado:
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos referidos no 
art. 1º;
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 
processo de ensino e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 



Decreto nº 6.571 de 17 de setembro de 2008

Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Art. 1o A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a finalidade 
de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de ensino regular.

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 
suplementar à formação dos alunos no ensino regular.
§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver 
a participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.

Art. 2o São objetivos do atendimento educacional especializado:
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos referidos no 
art. 1º;
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 
processo de ensino e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 



Decreto nº 6.571 de 17 de setembro de 2008

Art. 3o O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às seguintes ações 
voltadas à oferta do atendimento educacional especializado, entre outras que atendam 
aos objetivos previstos neste Decreto:

I - implantação de salas de recursos multifuncionais;
II - formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado;
III - formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação inclusiva;
IV - adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;
V - elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade; e
VI - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior.

§ 1o As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e 
materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado.
§ 2o A produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade incluem livros didáticos 
e paradidáticos em braile, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de 
voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao 
currículo.
§ 3o Os núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior visam eliminar 
barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento 
acadêmico e social de alunos com deficiência.



Decreto nº 6.571 de 17 de dezembro de 2008

Art. 4o O Ministério da Educação disciplinará os requisitos, as condições de participação 
e os procedimentos para apresentação de demandas para apoio técnico e financeiro 
direcionado ao atendimento educacional especializado.
Art. 5o Sem prejuízo do disposto no art. 3o, o Ministério da Educação realizará o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do 
benefício de prestação continuada, em colaboração com os Ministérios da Saúde e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República.
Art. 6o O Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar acrescido do 
seguinte artigo:
“Art. 9º A Admitir-se-á, a partir de 1o de janeiro de 2010, para efeito da distribuição dos 
recursos do FUNDEB, o cômputo das matriculas dos alunos da educação regular da rede 
pública que recebem atendimento educacional especializado, sem prejuízo do cômputo 
dessas matrículas na educação básica regular.                                                                                              
Parágrafo único. O atendimento educacional especializado poderá ser oferecido pelos 
sistemas públicos de ensino ou pelas instituições mencionadas no art. 14.” (NR)                          

Brasília, 17 de setembro de 2008        LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA



Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009

RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  (CNE)

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  (CEB)
Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial.
Art. 1º Para a implementação do Decreto Nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem 

matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em 
centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por 
meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 
aprendizagem.
Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na 
educação aqueles 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.



Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009

Art. 3º A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 
tendo o AEE como parte integrante do processo educacional.

Art. 4º Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE:
I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
intelectual, mental ou sensorial.
II - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento:
aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.
III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e 
grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade.

Art. 5º O AEE 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 ou dos Municípios.



Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009

Art. 6º Em casos de Atendimento Educacional Especializado em ambiente hospitalar ou 
domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a Educação Especial 
de forma complementar ou suplementar.

Art. 7º Os alunos com altas habilidades/superdotação terão suas atividades de enriquecimento 
curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino regular em interface com 
os núcleos de atividades para altas habilidades/superdotação e com as instituições de 
ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes 
e dos esportes.

Art. 8º Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de acordo com o Decreto Nº 
6.571/2008, os alunos matriculados em classe comum de ensino regular público que 
tiverem matrícula concomitante no AEE.
Parágrafo único. O financiamento da matrícula no AEE é condicionado à matrícula no ensino regular da 
rede pública, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP do ano anterior, sendo contemplada:
a)matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma escola pública;
b)matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra escola pública;
c)matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado de instituição de 
Educação Especial pública;
d) matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado de instituições de 
Educação Especial comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.



Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009

Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam 
na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais 
professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com os demais 
serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento.

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE 
prevendo na sua organização:
I - sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e equipamentos específicos;
II - matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola;
III - cronograma de atendimento aos alunos;
IV - plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos 
necessários e das atividades a serem desenvolvidas;
V - professores para o exercício da docência do AEE;
VI - outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e 
outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;
VII - redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do 
acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE.
Parágrafo único. Os profissionais referidos no inciso VI atuam com os alunos público-alvo da Educação 
Especial em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessários.



Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009

Art. 11. A proposta de AEE, prevista no projeto pedagógico do centro de Atendimento 
Educacional Especializado público ou privado sem fins lucrativos, conveniado para essa 
finalidade, deve ser aprovada pela respectiva Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente, contemplando a organização disposta no artigo 10 desta Resolução.

Parágrafo único. Os centros de Atendimento Educacional Especializado devem cumprir as exigências 
legais estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino, quanto ao seu 
credenciamento, autorização de funcionamento e organização, em consonância com as orientações 
preconizadas nestas Diretrizes Operacionais. 

Art. 12. Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o 
exercício da docência e formação específica para a Educação Especial.



Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado:
I - identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;
II - elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e 
a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
III - organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;
IV - 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;
V - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade;
VI - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 
aluno;
VII - ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação;
VIII - 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.

Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
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