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Documentação do professor de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
 

Os professores de Sala de Recursos e de Itinerância (profissionais de AEE no Município do Rio de Janeiro) 

procederão ao preenchimento de novos documentos a partir de 2010. 

Os sete documentos de AEE, organizados e apresentados pelo Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), 

serão revisados anualmente pelos Coordenadores das Equipes de Acompanhamento do IHA no intuito de avaliar 

a manutenção ou o possível ajuste e/ou reorganização dos mesmos. Será necessária a utilização, pelos 

professores de AEE das dez Coordenadorias Regionais de Educação, da documentação apresentada a seguir. 

Os documentos são instrumentos de planejamento e de acompanhamento utilizados pelo AEE.  Os 

documentos visam auxiliar os professores de AEE a corresponderem ao estabelecido nas atribuições dos 

profissionais de Atendimento Educacional Especializado, que encontram-se expressas no artigo 13 da Resolução 

CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 2009. 

Os Coordenadores das Equipes de Acompanhamento do IHA procederão à orientação sobre o 

preenchimento da documentação em reuniões periódicas que são realizadas com os profissionais de AEE.  

Procederemos a apresentação de cada documento de AEE a seguir: 

Documento 1 – Para o PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA O 

ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CLASSE COMUM, bimestralmente, o professor preencherá informações 

sobre o aluno e a escola (a partir de roteiro) e informações sobre o planejamento de ações do AEE (resumo). O 

documento será preenchido para cada aluno e arquivado na secretaria de lotação do professor de AEE. 

Documento 2 - Para o ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 

bimestralmente, o professor preencherá o referido documento em parceria com o professor de classe comum. O 

documento nº 2 foi apresentado aos professores de AEE em abril de 2010. Houve modificação no documento, na 

parte 1, no item Caracterização do Aluno na Educação Especial. O documento é uma exploração sucinta 

(resumida) da troca de informações e das ações estabelecidas entre o professor de classe comum e o AEE. O 

documento será preenchido para cada aluno e servirá de base para acréscimos ao planejamento do AEE; o 

documento nº 2 colabora na discussão e estudo de caso de alunos/escolas com a Equipe de Acompanhamento do 

IHA. 

Documento 3 - O RELATÓRIO DE VISITA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA O 

ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CLASSE COMUM é preenchido a cada visita do profissional de AEE e 

corresponde aos objetivos de observação do aluno em sala de aula (classe comum) e de orientação ao professor, 

coordenador pedagógico e direção da escola regular. A folha nº 1 do relatório precisa ser preenchida para cada 

aluno (individualmente) e a folha nº 2 poderá englobar as observações e orientações sobre mais de um aluno da 

mesma escola. A cópia do documento é arquivada na escola do aluno e o original arquivado em pasta/arquivo do 

AEE na secretaria da escola de lotação do profissional de AEE. 

Documento 4 - A RELAÇÃO NOMINAL UNIFICADA (RNU) DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO é preenchida mensalmente e enviado a Coordenadoria Regional de Educação. A cópia precisará 

ser entregue aos Coordenadores de Equipes em reuniões periódicas. A RNU original é arquivada em 

pasta/arquivo do AEE na secretaria da escola de lotação do profissional de AEE. 

Documento 5 - A ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL é preenchida para cada aluno novo e atualizada 

anualmente. O original é arquivado em pasta/arquivo do AEE na secretaria da escola de lotação do profissional 

de AEE. 

Documento 6 – O  quadro de ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO se destina 

à comprovação por meio de rubricas da direção ou da coordenação de escolas (e de outras instituições) das 

seguintes atividades do AEE: (1) Visita a Unidades Escolares;  (2) Participação em Centros de Estudos,  (3) 

Participação em Conselhos de Classe, (4) Reunião com Equipe de Acompanhamento do IHA, (5) Formação 

Continuada, (6) Encontros com Profissionais de Outras Áreas. O documento é entregue à direção da escola de 

lotação que faz a conferência mensal das atividades do AEE. O profissional de AEE arquiva cópia do documento 

em pasta/arquivo do AEE na secretaria da escola de lotação. 
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 Documento 7 – O quadro de  PROGRAMAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO pode 

ser confeccionado de formas variadas; é o documento que admite flexibilidade na forma de apresentação. O 

dados do cronograma de Programação de Atendimentos da Sala de Recursos e de visitas de Sala de Recursos e de 

Itinerância é afixado em local visível da secretaria escolar que o professor está vinculado.   

É de responsabilidade da direção da escola de lotação dos profissionais de Sala de Recursos e de Itinerância 

(AEE) proceder ao arquivamento da documentação regularmente preenchida por estes professores, mantendo-a 

disponível na secretaria da escola. 

Marcos Legais da Organização do Atendimento Educacional Especializado: Decreto nº 6.571/2008, que 

dispõe sobre o apoio da União e a política de financiamento do Atendimento Educacional Especializado – AEE; 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, na educação básica. 

  

 

Claudia Grabois  

Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff  (IHA) 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

 

Instituto Municipal Helena Antipoff 
Rua Mata Machado, nº 15  

Maracanã – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.271-260 
Telefone: (21) 2569 6806–  Fax: (21) 2569 0378 

Correio Eletrônico: smeiha@pcrj.rj.gov.br 
  

Documentação organizada por Cristiane Correia Taveira e pelas 
 Coordenadoras de Equipes de Acompanhamento do IHA/SME Rio de Janeiro:  

Equipe 1, Coordenadora Ana Lucia Andrade Alexandre, 

Equipe 2, Coordenadora Sônia Cristina de Medeiros Rocha, 

Equipe 3, Coordenadora Valéria Galo, 

Equipe 4, Coordenadora  Miriam Gerbis Lopes, 

Equipe 5, Coordenadora Janaina Abdalla,  

Equipe 6, Ana Paula Alves Silva,  

Equipe 7, Vânia Francesca Oliva,  

Equipe 8, Coordenadora Katia Azevedo Bezerra de Mendonça, 

Equipe 9,  Coordenadora Lucia Maria Barbosa de Souza, 

Equipe 10, Coordenadora Renata Salles D´Acri. 

Parecer final da Diretora do Instituto Municipal Helena 

Antipoff, Claudia Grabois,  que autoriza a divulgação do mesmo em   

 

 18 de maio de 2010 
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