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Gerência de Gestão Modalidades, Programas e Projetos Educacionais

Atribuições dos Professores de Educação Especial
Compete ao Segundo Professor de Turma



Tomar conhecimento antecipado do planejamento do(s) professor(es) regente(s) para organizar e ou propor
adequações curriculares e procedimentos metodológicos diferenciados, para as atividades pedagógicas
planejadas pelo(s) professor(es) regente(s).



Participar do conselho de classe.



Participar com o(s) professor(es) regente(s) das orientações (assessorias) prestadas pelo professor do
atendimento educacional especializado e pelos profissionais que atuam no atendimento especializado de
caráter reabilitatório e ou habilitatório.



Cumprir a carga horária de trabalho, permanecendo e participando em sala de aula, mesmo na eventual
ausência de aluno(s) com deficiência.



Participar de capacitações na área de educação.



Auxiliar o(s) professor(es) regente(s) no processo de aprendizagem de todos os alunos.



Auxiliar o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas atividades extraclasses promovidas pela
escola.




Participar da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola.
Elaborar e inserir o relatório pedagógico descritivo do(s) aluno(s) no devido campo do “Professor On-line”.

-- O segundo professor de turma não pode assumir integralmente os alunos da educação especial, sendo a escola
responsável por todos, nos diferentes contextos educacionais. Cabe a ele também, como aos outros profissionais
da escola, atuar no recreio dirigido, troca de fraldas, alimentação, uso do banheiro, segurança, mobilidade, etc.
-- O segundo professor de turma não pode ser responsável por ministrar aulas na(s) eventual(ais) falta(s) do(s)
professor(es)
regente(s).
-- O segundo professor de turma não pode assumir ou ser designado para outra função na escola que não seja
aquela
para
a
qual
foi
contratado,
mesmo
na
eventual
ausência
dos
alunos.
-- O segundo professor de turma deve atuar na perspectiva da educação inclusiva evitando atendimento(s)
individualizado(s)
ou
fora
do
espaço
da
turma
do
ensino
regular.
-- Nenhum aluno deve ser dispensado na eventual ausência do segundo professor de turma, devendo a escola se
organizar para melhor atender as necessidades específicas desse(s) aluno(s).
Compete ao Guia Intérprete:



Interpretar o professor regente e o próprio aluno surdocego.



Tomar conhecimento antecipado do planejamento do(s) professor(es)

regente(s), para organizar a

interpretação.



Contribuir, em função de seu conhecimento específico, com o planejamento do(s) professor(es) regente(s).



Propor adequações curriculares e procedimentos metodológicos diferenciados para as atividades pedagógicas
planejadas pelo(s) professor(es) regente(s).



Participar do conselho de classe.



Participar com o(s) professor(es) regente(s) das orientações (assessorias) prestadas pelo professor do
atendimento educacional especializado e pelos profissionais que atuam no atendimento especializado de
caráter reabilitatório e ou habilitatório.



Cumprir a carga horária de trabalho, permanecendo e participando em sala de aula, mesmo na eventual
ausência do aluno.



Participar de capacitações na área de educação.



Auxiliar o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas atividades extraclasses promovidas pela
escola.




Participar da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola.
Elaborar e inserir o relatório pedagógico descritivo do aluno no devido campo do “Professor On-line”.

-- O Guia Intérprete não pode ser responsável por ministrar aulas na falta do(s) professor(es) regente(s).
-- O Guia Intérprete não pode assumir ou ser designado para outra função na escola que não seja aquela para a
qual
foi
contratado,
mesmo
na
eventual
ausência
do
aluno
surdocego.
-- O aluno surdocego não deve ser dispensado na eventual ausência do Guia Intérprete, devendo a escola se
organizar para melhor atender as necessidades específicas desse aluno.

Compete ao Professor Bilíngue:



Tomar conhecimento antecipado do planejamento do(s) professor(es) regente(s), para organizar e ou propor
adequações curriculares e procedimentos metodológicos diferenciados para as atividades pedagógicas
planejadas pelo(s) professor(es) regente(s).



Trabalhar com o aluno os conteúdos curriculares das diversas disciplinas, por meio da Libras e da Língua
Portuguesa na modalidade escrita.



Participar do conselho de classe.



Participar com o(s) professor(es) regente(s) das orientações (assessorias) prestadas pelo professor do
atendimento educacional especializado e pelos profissionais que atuam no atendimento especializado de
caráter reablitatório e ou habilitatório.



Cumprir a carga horária de trabalho, permanecendo e participando em sala de aula, mesmo na eventual
ausência do aluno.



Participar de capacitações na área de educação.



Auxiliar o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas atividades extraclasses promovidas pela
escola.



Participar da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola.



Elaborar e inserir o relatório pedagógico descritivo do(s) aluno(s) no devido campo do “Professor On-line”.
Com a participação do professor do AEE e do Instrutor da Libras informar e descrever no “Professor On-line” o
nível linguístico do aluno, se é usuário da Libras ou, se usa outro sistema de comunicação.

-- O Professor Bilíngue não pode ser responsável por ministrar aulas na falta do(s) professor(es) regente(s).
-- O Professor Bilíngue não pode assumir ou ser designado para outra função na escola que não seja aquela para a
qual
foi
contratado,
mesmo
na
eventual
ausência
do(s)
aluno(s)
surdo(s).
-- O(s) aluno(s) surdo(s) não deve ser dispensado na eventual ausência do Professor Bilíngue, devendo a escola se
organizar
para
melhor
atender
as
necessidades
específicas
desse(s)
aluno(s).
-- O número de alunos surdos sem fluência na Libras não pode ultrapassar a dois (02) por professor bilíngue.

Compete ao Professor Intérprete da Libras:



Tomar conhecimento antecipado do planejamento do(s) professor(es)

regente(s), para organizar a

interpretação.



Trocar informações com o(s) professor(es) regente(s) sobre suas dúvidas e as necessidades do aluno,
possibilitando a este professor a escolha dos melhores procedimentos de ensino e aprendizagem.



Estabelecer comunicação necessária à participação efetiva do aluno na escola.



Estudar o conteúdo a ser trabalhado pelo(s) professor(es) regente(s), facilitando a tradução para a Libras no
momento das aulas e das atividades extraclasse.



Participar do conselho de classe.



Participar com o(s) professor(es) regente(s) das orientações (assessorias) prestadas pelo professor do
atendimento educacional especializado e pelos profissionais que atuam no atendimento especializado de
caráter reabilitatório e ou habilitatório.



Cumprir a carga horária de trabalho na unidade escolar, mesmo na eventual ausência do aluno.



Participar de capacitações na área de educação.



Interpretar o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas atividades extraclasses promovidas pela
escola.



Participar da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola.

-- O Professor Intérprete da Libras não pode ser responsável por ministrar aulas na falta do(s) professor(es)
regente(s).
-- O Professor Intérprete da Libras não pode assumir ou ser designado para outra função na escola que não seja
aquela para a qual foi contratado, mesmo na eventual ausência dos aluno(s) surdo(s).
-- O(s) aluno(s) surdo(s) não deve ser dispensado na eventual ausência do Professor Intérprete da Libras, devendo
a escola se organizar para melhor atender as necessidades específicas desse(s) aluno(s).

Compete ao Instrutor da Libras:



Trabalhar com o ensino da Libras no atendimento educacional especializado.



Ministrar cursos de Libras para a comunidade escolar, com o objetivo de promover a inclusão do(s) aluno(s)
surdo(s) no contexto da escola.



Organizar e ministrar cursos de Libras para a comunidade.



Organizar o planejamento de suas atividades do atendimento educacional especializado em conjunto com o
professor deste serviço. As demais atividades de seu planejamento devem ser realizadas na Gerência Regional
de Educação - GERED.



Avaliar, com a participação do professor do AEE, o nível linguístico dos alunos que ingressam no atendimento.

Compete ao Professor do Atendimento Educacional Especializado
No atendimento ao(s) aluno(s):



Realizar avaliação inicial do aluno para planejamento do atendimento. A avaliação inicial do aluno para o
planejamento do atendimento deve identificar o nível de desenvolvimento real do aluno, quanto à estrutura
da percepção, atenção, pensamento e linguagem. Identificar ainda os recursos de acessibilidade utilizados
pelo aluno, bem como as competências para a realização das atividades de vida prática escolar.



Elaborar e executar planejamento de atividades, conforme as especificidades dos alunos.



Elaborar relatório pedagógico descritivo do desenvolvimento de cada aluno.



Realizar avaliação processual para analisar o desenvolvimento do aluno e revisão do planejamento.



Organizar os agrupamentos por área de deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de
atenção/hiperatividade ou altas habilidades, considerando a necessidade de metodologias diferenciadas para
o atendimento de cada uma destas áreas.



Avaliar e decidir, em articulação com equipe técnico pedagógico da escola, o desligamento do(s) aluno(s)
deste serviço.

Nas assessorias e orientações:



Promover, sistematicamente, junto à equipe gestora e docente da unidade escolar, repasses técnicos
referentes ao atendimento.



Realizar assessorias sistemáticas na escola em que o aluno do AEE está matriculado, registrando as questões
elencadas, as orientações e os encaminhamentos realizados durante a assessoria.



Orientar e subsidiar, quando solicitado, a equipe gestora e docente da unidade escolar onde está implantado
o atendimento educacional especializado, a respeito dos alunos considerados da educação especial,
matriculados na escola, mas que não são atendidos por este serviço.



Registrar por escrito as orientações realizadas durante a assessoria deixando uma cópia com a escola e outra
no arquivo do aluno no o atendimento educacional especializado.



Realizar reuniões com as famílias, com o objetivo de informar sobre a finalidade do atendimento e orientar
sobre a importância da participação da família neste trabalho, realizando registros escritos das orientações
realizadas, com a assinatura de todos os envolvidos.



Participar de reuniões e conselhos de classes na unidade escolar onde o aluno está matriculado.



Participar da elaboração do projeto político-pedagógico.



Participar de reuniões com o profissional responsável pela educação especial da Gerência Regional de
Educação - GERED, para estudo e orientação técnica referente ao trabalho realizado no o atendimento
educacional especializado.



Orientar o professor da classe regular quanto às adequações curriculares no contexto da metodologia e
avaliação.

Na organização do espaço e da documentação:



Zelar para que os materiais da sala de recursos multifuncionais cedidos pelo Ministério da Educação sejam de
uso exclusivo dos alunos, público alvo da educação especial, e devem permanecer na sala onde funciona o
Atendimento Educacional Especializado, bem como pela sua preservação. Caso algum material seja
emprestado para uso na sala de aula dos alunos, cabe ao professor do Atendimento Educacional Especializado
controlar esta movimentação.



Fazer um levantamento, a cada início e final de ano letivo, dos materiais e recursos da sala do Atendimento
Educacional Especializado, que deverá ser entregue à direção da unidade escolar.



Organizar a sala do Atendimento Educacional Especializado de acordo com as especificidades de cada grupo
de atendimento, procurando evitar a exposição do aluno a muitos estímulos que podem interferir no
desenvolvimento das atividades.



Organizar um arquivo de cada aluno contendo todos os documentos atualizados: cópia do diagnóstico,
parecer de inclusão emitido pela equipe técnica da Fundação Catarinense de Educação Especial e Secretaria
de Estado da Educação, relatório de cada assessoria/orientação realizada na escola, avaliação inicial,
planejamento, registros dos atendimentos e relatório final. Este arquivo deve permanecer na sala do
Atendimento Educacional Especializado com cópia na secretaria da escola que o aluno está matriculado.

-- A Fundação Catarinense de Educação Especial e a Secretaria de Estado da Educação orientarão o desligamento
do(s) aluno(s) do Atendimento Educacional Especializado caso identifiquem razões para fazê-lo.
-- Os alunos com idade entre 4 a 5 anos de idade que frequentam o serviço de estimulação essencial nas
instituições
especializadas
não
serão
incluídos
no
Atendimento
Educacional
Especializado.
-- Os alunos com idade superior a 14 anos que estiverem frequentando um programa de educação profissional
não serão incluídos no Atendimento Educacional Especializado.
No Atendimento Educacional Especializado na área das Altas habilidades/superdotação, compete:
Ao professor
Ao pedagogo – assessor/orientador



Suplementar e enriquecer o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, buscando acesso a
recursos necessários para tal.



Realizar avaliação processual dos alunos atendidos, com intenção de confirmação dos indicadores de altas
habilidades/superdotação.



Assessorar o(s) professor(es) regente(s) e as famílias dos alunos atendidos neste serviço.



Orientar o professor de atendimento educacional especializado em suas atribuições;



Desenvolver projetos para a identificação de alunos com altas habilidades/superdotação nas escolas da área
de abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional.



Realizar avaliação pedagógica inicial para identificar indicadores de altas habilidades/superdotação, de acordo
com as diretrizes do atendimento educacional Especializado na área das altas habilidades/superdotação.



Orientar os demais profissionais da(s) escola(s) e famílias do(s) aluno(s) atendido(s).



Realizar capacitações na área das altas habilidades/superdotação para profissionais das escolas da área de
abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional.



Buscar parcerias com instituições e profissionais de áreas específicas para atender as necessidades
educacionais dos alunos, de acordo com suas áreas de interesse.

