
 

 

 

1  
http://ihainforma.wordpress.com 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

PARA O ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CLASSE COMUM 
 

Identificação do aluno 

Bimestre: ___________  Ano: ____________ 

Nome completo do aluno:  __________________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_______ 

 Caracterizaçãodo aluno na Educação Especial1:  

(      ) Deficiência Intelectual 

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Visual  

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Física  

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Auditiva / Surdez 

__________________________________________________________ 

 

(      ) Surdocegueira 

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Múltipla  

__________________________________________________________ 

(      ) Transtornos Globais do Desenvolvimento  

__________________________________________________________ 

(      ) Altas Habilidades / Superdotação 

__________________________________________________________ 

 

 

Na Caracterização do Aluno na Educação Especial fica estabelecido especificar a deficiência ou transtornos (siglas em negrito: 
DI, DV, DF, DA, DMU, TGD, AH) e acrescentar complemento no preenchimento (especificações explicitadas): 

1) Deficiência Intelectual (DI) – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento de síndrome, por exemplo,  
especificar que é síndrome de Down;  

2) Deficiência Visual (DV) – acrescentar complemento:  Cego ou baixa visão; 
3) Deficiência Física (DF) – acrescentar complemento: Paralisia Cerebral (PC), Mielomenigocele (mielo), amputação 

ou ausência de membro, malformações (especificar o membro  afetado e /ou  a ocorrência de síndromes) , paraplegia, 
tetraplegia, especificar se cadeirante;  

4) Deficiência Auditiva (DA) Surdez – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento, por exemplo, se possui 
implante coclear; utiliza e/ou necessita do uso de Libras; 

5) Surdocegueira  
6) Deficiência Múltipla (DMU) – acrescentar complemento delimitando as deficiências primárias associadas, por 

exemplo, Deficiência Física (DF) associada a Deficiência Visual (DV). 
7) Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) – acrescentar  complemento: Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação; 
8) Altas Habilidades/Superdotação (AH) 

 

Ano de escolaridade: _______________ Turma: ______________ Turno: _________________ 

Nome da escola de classe comum: ______________________________________________________________________________ 

                                                             
1Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com 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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Nomes de Professores de classe comum envolvidos no acompanhamento/ disciplinas (áreas): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Frequência do aluno a escola de classe comum: ________________ nº de faltas: ___________ 

Justificativa para faltas a escola:____________________________________________________________________________________________ 

Organização do AEE (Sala de Recursos e Itinerância) 

 
Nome do Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE): ____________________________________  

(     ) Sala de Recursos   ou  (     ) Itinerância 

Número de vezes por semana do aluno na sala de recursos: _________________________________________________ 

Horário do aluno na sala de recursos: __________________________________________________________________________ 

Frequência do aluno a sala de recursos no bimestre: _____________________nº de faltas: ______________________ 

Justificativa para faltas a sala de recursos:______________________________________________________________________ 

Número de vezes por mês de acompanhamento da itinerância:______________________________________________ 

Tempo do atendimento (número de horas):____________________  (     ) apoio individual   ou   (     ) no grupo 

Informações sobre o aluno e a escola – Roteiro Bimestral 

Roteiro sugerido 

 O aluno expressa suas necessidades, desejos e interesses? De que maneira? Quais são os interesses, desejos 
e necessidades do aluno? Escreva novas alterações sobre esses aspectos quando ocorrerem. 

 Para o aluno, quais as atividades escolares são mais difíceis? Por quê?  A cada bimestre descreva alterações 
nesse aspecto. 

 Quais as atividades escolares que ele mais gosta de fazer?  Quais as habilidades do aluno? A cada bimestre 
descreva modificações e/ou inovações nas propostas que ressaltam e/ou aproveitam as habilidades do aluno. 

 Quais as parcerias realizadas pelo aluno com colegas, professores e outros agentes da escola?  Descreva 
ampliações de parcerias sempre que ocorram. 

 Que tipo de atendimento educacional e/ou clínico o aluno possui? Quais as parcerias e informações que 
foram necessárias para o AEE? Relate informações importantes, sempre que houver. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informações sobre o planejamento – Resumo Bimestral 

Roteiro sugerido 

 Quais os apoios (material pedagógico especializado, equipamentos, outros atendimentos) que o aluno faz 
uso? Sinalizar materiais a serem produzidos para o aluno. Indicar materiais e equipamentos a serem adquiridos 
e/ou providenciados. 

 Quais os aspectos curriculares que precisam de prioridade e/ou necessitam de adequações para atenderem 
as necessidades do aluno? Apontar aspectos a serem discutidos com a escola para possibilitar acessibilidade ao 
currículo. Delimite atividades a serem desenvolvidas na sala de recursos e/ou na classe comum. 

 Quais os principais objetivos do AEE para o aluno? Quais os profissionais da escola receberão orientações 
do AEE?   
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data:  ___/____/_______  

Assinatura do Professor de AEE: __________________________________________________________________________________________ 

Assinatura da Direção da escola de lotação: _____________________________________________________________________________ 


