
VII. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

8.2 Diretrizes 

O caminho histórico para o rompimento com a prática da exclusão tem sido muito longo, 

embora acontecendo com formas e com intensidade diversas nas diferentes regiões do mundo. 

Entretanto, tem apontando para novas possibilidades, discussões, elaboração e implantação de 

políticas voltadas para a inclusão. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, além das garantias 

fundamentais gerais da pessoa humana, assegurou também alguns direitos específicos das 

pessoas portadoras de deficiências, cujo atendimento educacional especializado deve ser 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III), o que foi também confirmado no artigo 

179, inciso IV da Constituição do Estado do Paraná e no artigo 99, inciso VIII da Lei Orgânica do 

Município de Cascavel. 

Com o objetivo de atender às necessidades específicas dos educandos no processo 

ensino-aprendizagem, documentos nacionais (LDB e Deliberação nº 02/03 do Conselho Estadual 

de Educação do Estado do Paraná) e internacionais (Declaração de Salamanca), passaram a 

utilizar a terminologia “pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais”. 

Na parcela da população escolar entendida como “pessoas com necessidades 

educacionais especiais” – estão os alunos com deficiências (físicas, sensoriais e mentais) e 

alunos com condutas típicas e superdotados, que necessitam de acompanhamento especializado 

após passarem pela avaliação diagnóstica realizada por profissionais qualificados, orientando o 

processo de ensino, o atendimento interdisciplinar e as adaptações curriculares necessárias à 

escolarização desses alunos, criando na sala de aula e na escola um espaço de possibilidades 

diante da diversidade. 

Assim, a legislação brasileira garante o atendimento dos alunos com necessidades 

educacionais especiais em escolas comuns, indistintamente, em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação e ensino. As políticas do setor indicam possibilidades de atendimento 

em classe comum, classe especial e escola especial, sendo que esta última pode ser alternativa 

educacional quando as necessidades dos alunos assim o indicarem. 

Outra alternativa complementar de atendimento especializado são as Salas de Recursos 

e os Centros de Atendimento nas áreas da surdez, visual e física, além das classes comuns, 

classes hospitalares, serviço itinerante e outras que se fizerem necessárias. 

A identificação das necessidades educacionais especiais e os encaminhamentos 

realizados através da avaliação pedagógica e/ou psicoeducacional definem os atendimentos e os 

recursos específicos para cada caso. 

Embasado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, ao elaborar sua proposta pedagógica, o 

estabelecimento de ensino, respaldado em sua autonomia, deverá prever ações que assegurem 

um currículo dinâmico, voltado às necessidades do alunado, prevendo também adaptações, 



inclusive no processo avaliativo, considerando as peculiaridades e a flexibilidade da 

aprendizagem. 

Neste sentido, a formação acadêmica e a formação continuada dos professores são 

fatores preponderantes para o desenvolvimento de um ensino de qualidade, melhorando não só a 

prática pedagógica, mas gerando benefícios a todo o sistema educacional. 

Para atingir este objetivo, faz-se necessário prever e propiciar a capacitação continuada 

dos profissionais da educação, desmistificando a questão das deficiências e possibilitando 

oportunidades de atendimento das necessidades educacionais especiais em todas as escolas. É 

indispensável criar mecanismos para que o professor busque em sua formação, cursos que 

contemplem na matriz curricular as áreas de deficiência e a Educação Inclusiva, para que possa 

desenvolver uma prática pedagógica de qualidade a todos os alunos, incluídos ou não. 

É preciso democratizar o acesso aos avanços científicos e tecnológicos para oportunizar 

a inserção no mercado de trabalho. Neste sentido, é necessário somar esforços, produzir 

tecnologias e aplicá-las à educação. 

Para que tais diretrizes cumpram os seus objetivos, é necessário buscar maior 

articulação entre o Poder Público e as organizações da sociedade civil, visando a 

efetivação do acesso e permanência da pessoa com deficiência/ necessidade especial no ensino, 

conforme preconizam os documentos oficiais e os princípios filosóficos da Educação para Todos. 

8.3 Objetivos e Metas 

1. Garantir, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Ação Social, 

programas destinados a ofertar gradativamente estimulação precoce (interação educativa 

adequada) para as crianças com necessidades educacionais especiais, em instituições 

especializadas ou regulares de Educação Infantil. 

2. Garantir, progressivamente, em cinco anos a partir da vigência deste Plano, através da 

criação de um setor no CEACRI e/ou em parceria com as Secretarias Municipais da Saúde, Ação 

Social e sociedade civil organizada, programa específico para oferta da estimulação precoce para 

as crianças com necessidades educacionais especiais dos Centros de Educação Infantil e das 

escolas regulares da rede pública municipal de ensino. 

3. Dar continuidade, através das mantenedoras, aos projetos de formação continuada 

para os professores e monitores educacionais que atuam nos programas de Educação Especial 

ou no ensino regular com alunos inclusos junto às escolas e Centros de Educação Infantil. 

4. Garantir, permanentemente, como parte dos programas de formação em serviço, para 

os professores e monitores educacionais em exercício, na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, estudos sobre o atendimento básico a educandos especiais, em regime de 

colaboração entre as mantenedoras. 

5. Assegurar e garantir, a partir da vigência deste Plano, a aplicação de testes de 

acuidade visual e auditiva a todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em 



parceria com a área da saúde e campanhas federais, de forma a detectar problemas e oferecer 

apoio adequado às crianças com necessidades especiais. 

6. Desenvolver, em conjunto com as áreas da saúde e ação social, campanhas de 

prevenção das deficiências, especialmente nas instituições educativas. 

7. Assegurar, pela mantenedora, convênios e/ou parcerias com as Secretarias de Saúde, 

os institutos conveniados e serviços de reabilitação credenciados, para realização de consultas 

com médicos especialistas, exames necessários, garantindo os recursos ópticos prescritos, os 

aparelhos auditivos, as órteses e próteses entre outros, para os alunos que necessitam destes 

atendimentos. 

8. Redimensionar, a partir da implantação deste Plano, conforme as necessidades dos 

alunos, as Classes Especiais, Salas de Recursos e outras alternativas pedagógicas 

recomendadas, inclusive para condutas típicas. 

9. Proporcionar, através das mantenedoras, transporte escolar adaptado para os alunos 

que necessitem. 

10. Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o apoio necessário. 

11. Articular a implantação de um centro especializado no Município, destinado ao 

atendimento de pessoas com severa dificuldade de desenvolvimento, em parceria com a União e 

o Estado, com envolvimento das áreas da saúde, assistência social, trabalho, cultura, esporte e 

lazer e com as organizações da sociedade civil, conforme previsto na meta 6 – Educação 

Especial do PNE. 

12. Regulamentar, através de instrumentos legais, no primeiro ano de vigência deste 

Plano, conforme projeto da SEESP/MEC (Secretaria de Educação Especial) as funções e a 

atuação do CAP (Centro de Apoio Pedagógico as Pessoas com Deficiência Visual). 

13. Buscar, junto ao Programa Nacional do Livro Didático, a distribuição de livros falados, 

em braille e em caracteres ampliados, de acordo com a demanda necessária, conforme a 

legislação vigente. 

14. Desenvolver junto aos alunos cegos e com visão reduzida, programa de incentivo à 

leitura, em conjunto com a Biblioteca Pública Municipal/Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Deficiência Visual. 

15. Estabelecer, em cinco anos a partir da implantação deste Plano, programas para 

equipar as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino que 

atendam educandos com algum tipo de deficiência, que necessitem de equipamentos que 

facilitem a aprendizagem, atendendo prioritariamente às Classes Especiais, Salas de Recursos e 

centros de atendimento especializado, em parceria com o Estado e a União. 

16. Implantar e generalizar, através da mantenedora, o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS, para os alunos surdos e, gradativamente, para seus familiares, demais alunos e 

os profissionais da unidade escolar, mediante programa de formação. 



17. Criar, através da mantenedora, no prazo de um ano a partir da vigência deste Plano, 

os cargos de Intérprete da LIBRAS/Português e de Instrutor da LIBRAS, para atuação nas 

instituições de ensino públicas e/ ou privadas. 

18. Ampliar, através da mantenedora, a observância e o cumprimento dos padrões 

mínimos de infra-estrutura das escolas, conforme estabelecido nas normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e respectivo Sistema de Ensino, para o recebimento e 

permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais, adaptando, em cinco anos a 

partir da implantação deste Plano, os prédios escolares já existentes. 

19. A partir da vigência deste Plano, somente autorizar a construção de prédios públicos 

ou privados em conformidade com os fundamentos legais que atendam às normas de 

acessibilidade. 

20. Ampliar, através da mantenedora, o fornecimento e uso de equipamentos de 

informática como apoio à aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive 

através de parceria com o Estado e a União e organizações da sociedade civil voltadas para esse 

tipo de atendimento. 

21. Assegurar, no projeto pedagógico das escolas e dos Centros de Educação Infantil, o 

atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, disponibilizando recursos 

pedagógicos e financeiros, junto a sua mantenedora, para a formação em serviço de todos os 

profissionais da unidade escolar. 

22. Buscar a implementação de ações junto ao Estado e à União, objetivando consolidar 

políticas de educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais e não 

governamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional/inserção no 

mundo do trabalho. 

23. Incentivar as mantenedoras para que sejam asseguradas adaptações curriculares nos 

cursos profissionalizantes ofertados na comunidade, proporcionando o ingresso e a conclusão do 

curso pelos alunos com necessidades especiais. 

24. Implementar, quando necessário, a terminalidade específica, conforme legislação 

vigente e normas do respectivo sistema de ensino e das Diretrizes que devem orientar, aprovar e 

acompanhar tais procedimentos, para alunos que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências. 

25. Criar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, programa de apoio 

pedagógico especializado à escolarização para alunos com necessidades educacionais 

especiais que freqüentam Educação de Jovens e Adultos - I segmento, quando necessário. 

26. Incentivar e articular junto à universidade pública, a inclusão ou a ampliação de 

habilitação específica em níveis de graduação e pós-graduação para formar pessoal em 

Educação Especial. 

27. Incentivar a complementação das matrizes curriculares dos cursos superiores de 

graduação, incluindo conteúdos disciplinares referentes aos educandos com necessidades 



especiais, especialmente nos cursos que formam profissionais em áreas relevantes para o 

atendimento dessas necessidades e demais áreas. 

28. Garantir, ao longo da vigência deste Plano, professores habilitados em Educação 

Especial para atuar em serviços/programas ou apoio pedagógico especializado, classe especial e 

centro de atendimento especializado. 

29. Assegurar, através do Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e de Valorização do 

Magistério da Rede Municipal de Ensino, a valorização do professor que possua formação 

especifica e que esteja atuando nos diversos programas de Educação Especial, incentivando a 

continuidade de sua formação e sua permanência nesta modalidade de ensino. 

30. Manter e ampliar, conforme a demanda e necessidade da rede pública municipal de 

ensino, o setor responsável pela Educação Especial (CEACRI) que atua em parceria com os 

setores da saúde, ação social, trabalho e com as organizações da sociedade civil. 

31. Criar e/ou ampliar, através da respectiva mantenedora, equipes multidisciplinares para 

proporcionar o atendimento aos alunos que necessitam de serviço educacional especializado, 

bem como dar suporte pedagógico ao professor do ensino regular e especial. 

32. Garantir parcerias entre as Secretarias Municipais de Educação, de Saúde e de Ação 

Social, dando continuidade ao atendimento prestado pelo CEACRI aos educandos da rede 

pública municipal de ensino. 

33. Garantir, junto às mantenedoras, a implantação gradativa a partir da vigência deste 

Plano, dos programas de atendimento aos alunos com altas habilidades/ superdotação. 

34. Incentivar, a partir da vigência deste Plano, a realização de estudos e pesquisas, 

especialmente pelas Instituições de Ensino Superior e ONG, sobre as diversas áreas relacionadas 

aos alunos que apresentam necessidades especiais para a aprendizagem. 

35. Garantir que os recursos destinados à Educação Especial, na rede pública municipal 

de educação, assegurem a manutenção e a ampliação dos programas e serviços destinados aos 

alunos com necessidades especiais, e que não sejam inferiores a 5% dos recursos vinculados à 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, além de contar com parcerias com as áreas de saúde, 

assistência social, trabalho e previdência social, nas ações referidas nas metas números 01, 02, 

05, 06, 07, 11, 30, 31 e 36 deste Plano. 

36. Garantir a continuidade da execução das metas definidas no Planejamento 

Estratégico da Secretaria Municipal de Educação, assegurando que, em dois anos a partir 

da vigência deste Plano, o Município de Cascavel implemente sua política para a Educação 

Especial com base nas Diretrizes Nacionais e demais normas oficiais para esta modalidade. 

37. Viabilizar a criação de Escola Especializada Pública Municipal para os alunos que 

requeiram este atendimento. 

38. Implementar convênios com as Escolas Especializadas localizadas no Município para 

os alunos com deficiência e/ou necessidades especiais que requeiram este tipo de atendimento. 



39. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à Educação 

Especial. 


