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Portaria Nº 06/2013 

 

 

Estabelece Normas de caráter administrativo para a abertura e 

funcionamento da Sala de Recursos Multifuncional na Rede 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel, com base nos 

conceitos previstos na regulamentação vigente. 

 

 

 O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96, o Parecer CNE 17/01, a Resolução CNE 

02/01, a Deliberação CEE/PR nº 02/03, as Instruções SUED/SEED nº 14/11 e nº 16/11, a 

Deliberação CME/Cascavel nº 01/2011 e considerando a necessidade de orientar os 

Estabelecimentos de Ensino quanto ao funcionamento da Sala de Recursos Multifuncional na 

Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, define: 

 

Art. 1º. Sala de Recursos Multifuncional na Educação Básica é um atendimento educacional 

especializado, de natureza pedagógica que complementa a escolarização de alunos que 

apresentam: 

I.  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. 
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Art. 2º. Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I para oferta na Educação Básica, com 

Atendimento Educacional Especializado nas Áreas de Deficiência Intelectual, Sensorial, 

Deficiência Física Neuromotora, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades/Superdotação. 

 

Art. 3º. Sala de Recursos Multifuncional – Tipo II para oferta na Educação Básica, com 

Atendimento Educacional Especializado para alunos cegos, de baixa visão ou outros 

acometimentos visuais. 

 

Art. 4º. O atendimento em Sala de Recursos Multifuncional de um estabelecimento da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel poderá estender-se a alunos de escolas próximas.  

 
Art. 5º. O atendimento pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos de no 

máximo até seis alunos por horário e que apresentem necessidades educacionais semelhantes. 

Art. 6º. O número mínimo de alunos para a abertura da Sala de Recursos Multifuncional é oito 

(08) e o máximo é vinte (20) alunos, com atendimento por cronograma.  

 Art. 7º. Nas escolas onde a Sala de Recursos Multifuncional já está em funcionamento e o 

número de alunos é inferior a oito (08) será analisado cada caso individualmente e 

dependendo da especificidade, poderá ocorrer a cessação da turma. 

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art.9 º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 

contrário, substituindo a Portaria 04/2013 até o advento da normatização por parte do 

Conselho Municipal de Educação de Cascavel.  

Cascavel, 15 de abril de 2013. 

 

 

Valdecir Antônio Nath 
Secretário Municipal de Educação 


