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Srs Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores 

 

 

A primeira classe hospitalar do Brasil foi inaugurada em 1950, no Hospital Jesus, 

levando na época ânimo, esperança e novas possibilidades para os alunos-pacientes 

internados e as suas famílias. Desde então, o conceito de classe hospitalar vem sendo 

aprimorado para fortalecer os vínculos escolares, se firmando como espaço pedagógico 

dentro de hospitais, com estreita ligação com a escola de origem dos alunos, possibilitando 

e facilitando o retorno à escola após o reestabelecimento.  

Nesse sentido é uma ação contra a evasão escolar, tendo em vista que oportuniza 

ao educando hospitalizado o atendimento educacional adequado e de acordo com a sua 

própria escola, série e faixa etária. Com projetos individuais para pacientes em longo 

período de internação, é  espaço de dignidade e cidadania e com o imprescindível vínculo 

com a escola, cumpre o seu papel. 

O que pretendemos é estabelecer uma orientação para as classes hospitalares do 

Município do Rio de Janeiro respeitando diferenças e contextos, necessidades e 

especificidades, e preservando os vínculos escolares. Pretendemos facilitar e promover o 

acesso de todos os envolvidos aos espaços apropriados, da escola à classe e da classe à 

escola, com a participação ativa de todos os atores em benefício do aluno. 

A compreensão de que a classe hospitalar não é classe especial e que uma das 

principais atribuições do professor de classe hospitalar e de itinerância domiciliar é a 

articulação com a escola, norteamos as ações do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) 

da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que se prepara para abrir novas 

classes hospitalares para melhor atender aos alunos hospitalizados da rede municipal de 

ensino, integrando, reintegrando e incluindo, promovendo assim o acesso e a permanência 

na escola, a democratização da educação e o respeito pela pessoa humana e pelas suas 

necessidades inerentes. 

  
  
 

Claudia Grabois  
 Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff  (IHA) 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
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ORIENTAÇÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM 

CLASSE HOSPITALAR E EM ITINERÂNCIA DOMICILIAR 

 
Claudia Linhares Lucas Ferreira | IHA SME Rio 

Cristiane Correia Taveira | IHA SME Rio 
 

 Princípios Norteadores da Classe Hospitalar  

 

O professor da classe hospitalar e o professor de itinerância domiciliar são 

responsáveis por orientar a matrícula da criança ou jovem em escola de origem da classe 

hospitalar ou na escola próxima a residência do aluno, no caso do atendimento domiciliar, 

para que o estudante-paciente tenha o acompanhamento temporário na modalidade 

(hospitalar ou domiciliar), em parceria com a escola regular, favorecendo a inclusão do 

aluno no ano de escolaridade correspondente à faixa etária e aos interesses do educando. 

O paciente, criança ou jovem, ao ingressar no hospital ou quando está em 

atendimento prolongado em domicílio ou hospital-dia, hospital-semana, dispõe do 

coordenador e dos professores da classe hospitalar para manutenção do contato com a 

escola de origem do aluno (seja particular ou pública).  

No caso do aluno da Rede Municipal do Rio de Janeiro, a classe hospitalar possui 

vínculo com escola próxima ao hospital. Alunos de outras redes, ao ficarem internados ou 

em tratamentos de saúde por longo período, e que são atendidos por hospitais da Cidade 

do Rio de Janeiro, procedem matrícula em escola de origem da Classe Hospitalar para 

garantia de maior proximidade com os professores, os outros estudantes e as atividades 

escolares.  

Na itinerância domiciliar o aluno será matriculado (ou está matriculado) próximo à 

residência, em uma escola pública da rede municipal do Rio de janeiro. 

Cabe à unidade escolar, em casos transitórios e de curto período de afastamento, 

justificado por atestado médico levado à escola por familiar, viabilizar a chegada à casa do 

aluno ou ao hospital, as atividades previstas para que o estudante as realize e a devolva 

para correção pelo professor da turma. Para esse fim, faz-se necessário a elaboração de um 

plano de estudo para o aluno afastado. 

A Resolução nº 02, de 11/09/2001 do Conselho Nacional de Educação, no Artigo 

13, parágrafo 1º, explicita a continuidade no processo de aprendizagem privilegiado pela 

modalidade hospitalar e domiciliar e o retorno e a inserção do aluno no sistema 

educacional assegurado a seguir: 

 

As Classes Hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar 

devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao 

processo de aprendizagem de alunos matriculados em Escolas de 

Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao 
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grupo escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, 

jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, 

facilitando seu posterior acesso à escola regular. 

 

A Secretaria de Educação Especial SEESP/MEC elaborou em 2002 um documento 

norteador da atuação hospitalar e domiciliar intitulado Classe Hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar: estratégias e orientações1. 

 

Documentos Norteadores e Fundamentação 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Disponível para download em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf 

Resolução 41 de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) que estabelece Direitos das crianças e dos 

adolescentes hospitalizados.  

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). Disponível para download em:  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 

Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001 que institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica disponível para download em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao2.pdf 

 

Funcionamento hospitalar e domiciliar e o processo de inclusão 

escolar 

 

O Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), fundamentado no documento sobre 

classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar elaborado pela Secretaria de 

Educação Especial, organiza o atendimento em classe hospitalar e em itinerância 

domiciliar numa perspectiva inclusiva. Preconiza-se a parceria e a articulação entre os 

profissionais das classes hospitalares, da itinerância domiciliar e os professores das 

classes comuns.  

Quando o aluno pertence à rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro, 

cabe ao professor da classe hospitalar e da itinerância domiciliar, articular com gestores e 

docentes da escola de origem a participação dos professores dessa modalidade (hospitalar 

e domiciliar) nas discussões do projeto pedagógico da escola bem como a atuação no 

                                                           
1  Acesso do documento SEESP/MEC, Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e 

orientações para download em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000423.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao2.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000423.pdf
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Conselho de Classe visando garantir que o aluno hospitalizado e a classe hospitalar sejam 

pensados como partes integrantes da escola regular. Quando o aluno pertence à rede 

privada de ensino, faz-se necessária a busca por estratégias junto à escola particular 

amparando-se na proposta norteada na legislação. Avaliar junto à família sempre que a 

distância da escola de origem seja territorialmente grande (crianças e jovens de outros 

estados e municípios) a necessidade de transferência de matrícula para a escola de origem 

da classe hospitalar, na rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro. 

 

Ações necessárias para o funcionamento da classe hospitalar/ 

itinerância domiciliar: 

 

 A classe hospitalar possui um profissional de educação para coordenar os 

trabalhos pedagógicos com a atribuição de liderança do grupo de professores e de 

articulação com a escola de origem do aluno, e possui também professores 

docentes lotados na Unidade Escolar (U.E.) a que se vincula a classe hospitalar. No 

caso da itinerância domiciliar a lotação do professor, de preferência, ficará na U.E. 

a que se vincula o aluno ou um dos alunos domiciliares; 

 O trabalho pedagógico-administrativo da gestão da escola de origem em parceria 

com o coordenador da classe hospitalar (e/ou professores da classe hospitalar e 

itinerante domiciliar) viabiliza a aquisição e a utilização de recursos (livros 

didáticos e paradidáticos, jogos, equipamentos, documentos pertencentes aos 

alunos atendidos); 

 A articulação entre os gestores, os professores da escola de origem do aluno 

hospitalizado e os professores das classes hospitalares e da itinerância domiciliar 

visam o acesso ao currículo escolar (oficinas e eventos, monitorias de alunos e 

professores, atividades pedagógicas, planos de estudo, aulas, provas e testes); 

 A presença do professor de classe hospitalar e/ou de itinerância domiciliar é 

necessária nas discussões do projeto pedagógico da escola de origem; 

 A participação nos Conselhos de Classes e em Centros de Estudos precisa ser 

regular; 

 

O papel da Classe Hospitalar numa proposta inclusiva: a prática 

pedagógica 

 

Numa perspectiva inclusiva, a criança precisa ser pensada com todas as 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Com o avanço da tecnologia digital as 
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ações educacionais podem se tornar mais próximas e relevantes para estabelecerem, 

mesmo que num espaço hospitalar, o exercício à cidadania e o direito à educação. 

Pensar a criança e o jovem seja em classe hospitalar ou em atendimento domiciliar 

como um cidadão, com direito ao convívio, em condições de liberdade e dignidade, com o 

universo escolar incluindo os professores e os colegas da escola de origem (e da classe 

hospitalar), utilizando diversos meios de comunicação, interação e informação. 

 A tecnologia, com o uso de computador e o acesso à internet, alavanca o contato 

mais estreito do contexto escolar (a escola geograficamente delimitada) com a criança 

hospitalizada (ampliadas as possibilidades de comunicação e de interação via internet – 

ciberespaço) permitindo que a criança hospitalizada obtenha informações inerentes ao 

espaço da sala de aula e da escola e experimente a convivência com os colegas (por e-mail, 

Orkut, MSN, Twitter, blog).  

 

Reflexões necessárias a prática pedagógica: a classe hospitalar/ 

itinerância domiciliar: 

 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) nos propicia reflexões pertinentes a atuação humanizada nesta faixa 

etária. 

 

Art.3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos  

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade (ECA, l990). 

 

 Reconhecer a criança e o jovem hospitalizado e domiciliar como um cidadão, com 

direito a todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. A consolidação desse 

direito é favorecido pelo planejamento educacional do atendimento pedagógico 

(hospitalar e/ou domiciliar) em consonância com o ano de escolaridade e a turma 

da escola de origem, resguardadas as múltiplas linguagens e a sensibilidade ao 

espaço e a modalidade específica a que essa criança ou jovem necessita. 

 Assegurar o direito a avaliação escolar considerando as adaptações pedagógicas 

necessárias sejam de tempo ou de formas de aplicação de provas e testes de 

acordo com as condições físicas e os tratamentos submetidos; pensar numa 

avaliação processual respeitados os trabalhos (em diversas linguagens sejam por 
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meio de som, imagem, movimento, texto) e as atividades realizadas na classe 

hospitalar e no domicílio (individuais e de grupo). 

 Favorecer o respeito mútuo entre o espaço escolar no domicílio, a classe hospitalar 

e a turma comum – escola de origem. 

 

Buscamos difundir a idéia de que a criança hospitalizada, tanto 

quanto qualquer outra criança, deve ser atendida de modo 

integral, pois dispor de um atendimento que corresponda a seu 

ciclo vital de desenvolvimento e de aprendizagem, como é o caso 

da escola, é como instilar um desejo de cura nesta criança. Em 

outras palavras, a criança doente não tem direito apenas à saúde, 

mas também à educação, pois os seus interesses e necessidades 

intelectuais e sócio-interativas também estão presentes no 

ambiente hospitalar (FONSECA, 2003, p. 10). 

 

Procedimentos para garantir a qualidade do acompanhamento: 

 

 Matrícula da criança ou jovem hospitalizado e/ou domiciliar em turma comum; 

 Entrevista com os responsáveis e escuta a família; 

 Articulação com a escola de origem; 

 Considerar o domínio de dados clínicos pela criança ou jovem e pela família; 

 Explicação a família e ao aluno sobre a modalidade de atendimento hospitalar e de 

itinerância e a proposta de trabalho que será realizada com o aluno em parceria 

com a escola; 

 Os planos e as atividades trabalhadas nas aulas precisam ter flexibilidade e 

mobilidade para abarcar as discussões, os interesses e as motivações do aluno pela 

situação da hospitalização e/ou atendimento domiciliar; 

 Permitir a abertura de trabalhar a questão da dor, do medo da morte e de 

intervenções e procedimentos médicos e/ou da curiosidade por assuntos da 

morte, da doença e do restabelecimento clínico não ignorando a fala da criança ou 

jovem; 

 Jogar e brincar - com ajuda de jogos e brincadeiras - para lidar com situações 

estressoras vividas pela hospitalização ou restrição domiciliar; vivenciar o lazer 

apropriado a faixa etária do aluno; 

 Negociar regras e limites que possibilitem a responsabilidade do aluno com uma 

rotina de estudos no atendimento domiciliar e na classe hospitalar; 
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 Estabelecer a programação da escola e do hospital/domicílio propiciando a 

vivência com colegas de turma da escola de origem, com os monitores on-line e 

com visitas  de professores e amigos; 

 Estabelecer parcerias com profissionais da saúde, do serviço social, do serviço de 

terapia e acompanhamento psicológico, de nutricionistas dentre outros; 

 Fixar e organizar o local da residência e/ou hospital onde o aluno será atendido 

pelos professores (leito hospitalar, classe hospitalar, cômodo da casa); 

 Organização dos espaços e dos materiais de aula de modo a levantar os recursos 

necessários no planejamento diário; 

 Fixar e organizar os dias e os horários de atendimento da criança ou jovem que 

estará no domicílio, na classe ou no leito no período da aula; 

 Definição de atitudes de colaboração e de convivência (família/profissionais de 

saúde/profissionais da educação) que permitam ao professor, durante o trabalho 

com o aluno, desenvolver as atividades; 

 
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 

Texto de orientação redigido por Claudia Linhares Lucas Ferreira e Cristiane Correia Taveira.  Parecer e 
revisão do texto da Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff, Claudia Grabois, que autoriza a divulgação 

do mesmo em 26 de abril de 2010. 
 
 

mailto:smeiha@pcrj.rj.gov.br
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