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INCLUSÃO ENVOLVE PESQUISA E AÇÃO 

 A tempos que se fala sobre inclusão. Muitos paradigmas já foram quebrados, 

estudos foram realizados, batalhas foram empreendidas em prol dos direitos da pessoa 

com deficiência e conquistas foram alcançadas. O Brasil tem uma rica legislação sobre 

o assunto, destacamos a mais recente, a Lei Brasileira de Inclusão- LBI nº 13.146 de 06 

de julho de 2015. Há muita informação disponível sobre inclusão, todavia há que se 

melhorar na prática. Pois inclusão envolve não apenas pesquisas, mas também ação. 

Para Mantoan, (1997, p.138). Inclusão não quer absolutamente dizer que somos 

todos iguais. Inclusão celebra, sim, nossa diversidade e diferenças com respeito e 

gratidão. Inclusão significa todos juntos dando apoio e suporte uns aos outros. 

 A Secretaria Municipal de Educação, tem atuado de forma a garantir os direitos 

desse público, pois percebe que o ato de incluir envolve eliminar barreiras não somente 

físicas, mas também atitudinais. Atualmente o município disponibiliza o Atendimento 

Educacional Especializado- AEE em 15 instituições de ensino regular, dentre estas um 

Centro Municipal de Educação Infantil, e ainda na Escola Especial conveniada. O 

atendimento tem beneficiado tanto os alunos da rede municipal de ensino, quanto os da 

rede estadual e privada que procuram o serviço.  

Escolas com AEE:  

E. M. Adalardo Tiradentes Bispo http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-

adalardo-tiradentes-bispo/  

E. M. Aleixo Torres Camargo- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-

m-aleixo-torres-camargo/  

E. M. Argeu Paim Hoffmann- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-

argeu-paim-hoffmann/  

E. M. Cilineu Peixoto dos Santos- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-cilineu-peixoto-dos-santos/  

E. M. Eduardo de Paiva Resende- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-eduardo-de-paiva-resende/  

E. M. José Gomes Gonçalves- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-

m-jose-gomes-goncalves/  

E. M. José Rodrigues de Queiroz- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-jose-rodrigues-de-queiroz/  

E. M. Manoel Gonçalves- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-

manoel-goncalves/  

E. M. Paroquial São José- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-

paroquial-sao-jose/  
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E. M. Paroquial São Vicente de Paulo- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-paroquial-sao-vicente-de-

paulo/  

E. M. Paulo Gontijo- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-paulo-

gontijo/  

E. M. Alfredo Paes Landim- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-

presidente-kennedy/  

E. M. Professora Sumaia Salles Cozac- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-professora-sumaia-salles-

cozac/  

E. M. Souza Lima - http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-souza-

lima/  

E. M. Valdete dos Santos Abadia- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/e-m-valdete-dos-santos-abadia/  

CMEI Santa Luzia- http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/cmei-santa-

luzia/  

APAE – Escola Especial Dr. João Bosco Rennó Salomon- 

http://educacao.cristalina.go.gov.br/secretarias/apae-escola-especial-dr-joao-

bosco-renno-salomon/  

 Mas afinal, o que é AEE?  

Segundo decreto nº 7611/2011 AEE é o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado das 

seguintes formas: I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 

na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou II - suplementar 

à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. 

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos 

com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Acontece nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, por professores especializados na área. 

Os professores especialistas que realizam o atendimento, são orientados e 

acompanhados pela equipe da Assessoria de Ensino Especial, que disponibiliza 

encontros e formações referentes a Educação Especial e Inclusiva, conforme preconiza 

o Plano Nacional e o Plano Municipal de Educação. 

A Assessoria de Ensino Especial, tem oferecido formações, palestras e materiais 

informativos referentes ao trabalho pedagógico com o público da educação especial. 

Dentre as ações realizadas pela Assessoria, destacamos a Formação Continuada 

online, que aconteceu neste ano, baseada no Plano Curricular Municipal do AEE, para 
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todos os professores que atuam na Sala de Recursos Multifuncionais. A formação 

aconteceu em três módulos, onde cada um foi ministrado por profissionais da área da 

saúde. Módulo I- Desenvolvimento Cognitivo - Psicóloga Larissa de Jesus Gonçalves 

de Carvalho graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília e 

Especialista em Neuropsicologia e Psicologia Infantil; Módulo II- Desenvolvimento da 

Linguagem - Fonoaudióloga Gisele Feitosa Braga, especialista em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica,  e Módulo III – Desenvolvimento Motor com a fisioterapeuta 

Nailine de Souza Silva, Fisioterapeuta pela Universidade Estadual de Goiás- UEG, Pós 

Graduada em Fisioterapia e Traumato Ortopedia com ênfase em  Terapia manual pelo 

CDCS, fisioterapeuta e coordenadora do Centro de Fisioterapia Erlan de Oliveira. 

Como fruto deste trabalho de estudo e pesquisa, os professores participantes da 

formação realizaram intervenções pedagógicas com o público atendido e elaboraram 

artigos referentes a cada tema. Este material está compilado no documento “ 

Atendimento Educacional Especializado: de professor para professor- Ensaios”, 

e estará disponível no site para estudos e pesquisas de pessoas interessadas no 

assunto.   

Trabalhamos com o pensamento de que incluir é promover a escola das 

diferenças, através da ação diária dos envolvidos intermediada pela busca do 

conhecimento. 

 

 

 

 

Assessoria de Ensino Especial 
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