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SITUAÇÃO/ 
QUADRO 

PROBLEMAS PRIORITÁRIOS ENFRENTAMENTOS/PROPOSTA Priorização 

Grande demanda de 
alunos com NEE 
inseridos em classe 
regular, geralmente 
superlotadas.  

Dificulta o trabalho do professor, que 
não consegue dar conta de respeitar a 
especificidade do aluno especial  

Reduzir nº de alunos em classes com alunos 
especiais 
Reduzir carga horária de sala de aula das 
crianças especiais 
 

 

Alunos especiais sem 
Laudo médico 

• Professor trabalha na base do 
“achismo”, 

• Alunos especiais não 
estimulados corretamente 

 

• Realizar parceria com a secretaria 
municipal de saúde  

• Oferecer as salas de recursos, conforme 
a Lei prevê 

• Montar equipe multiprofissional  
 

•  



Dificuldade em 
estabelecer fracasso 
escolar e alunos com 
necessidades 
especias 

alunos que não são deficientes, mas 
terminam sendo tidos como tal 

SME pensar ações: alunos com dificuldade 
de aprendizagem e aluno com necessidade 
especial  

 

Disparate em relação 
as idades 

Gera situações complicadas para o 
professor/ escola dar conta 
(sexualidade, por explo) 

Tentar promover a inclusão sem muita 
diferença de idade 

 

Professores 
contratados, muitos 
sem experiência 
prévia  
 

Interrupção de trabalho e que 
geralmente assumem classes com 
alunos especiais 

Concurso público com ênfase em educação 
especial para atender a demanda 

 

Resistência e 
conceitos não 
compreendidos/ 
incorporados 
(Na maioria dos 
casos o aluno está 
integrado mas 

Falas equivocadas 

não 
incluso) 

Pouco interesse (ou nenhum) 
Isolamento do professor 
O professor de apoio não é um 
“cuidador” 

 

• Sensibilizar e realizar periodicamente a 
escuta dos professores, evitando 
sentimento de estar “solitário” com a 
situação enfrentada na sala 

• Otimizar função do professor de apoio 

•  

Professores, gestores 
e coordenadores 
despreparados 
falta coordenador 
específico para 

 Professores preocupados em dar 
conta do “recado”, porém sem 
instrumentos pedagógicos 
eficientes  

Intensificação, qualitativa e quantitativa na 
formação dos profissionais da educação  
Equipe pedagógica da SME visitar as escolas 
com mais freqüência 

 



orientar o professor 
com alunos especiais 
Equipe pedagógica 
não auxilia o 
professor para lidar 
com a demanda 
enviada para a sala 
de aula 

 Gestores e coordenadores 
angustiados em ajudar os 
professores neste enfrentamento 

 

Curso de formação 
de professores não 
tem a disciplina de 
educação especial 

Colabora com o despreparo profissional Inserir a disciplina no currículo  

Desrespeito as 
normas de 
acessibilidade 

Escolas com espaços físicos não 
adequados  

construção de escolas adaptadas e reestruturar 
as existentes 

 

Despreparo dos 
alunos das salas para 
receber a criança 
especial 

Constrangimento entre a criança 
especial e os demais da sala  

Preparar constantemente o ambiente  

Centralização e 
ênfase na deficiência 
do aluno. 

 Dificuldade em lidar com o 
desconhecido, medo de errar  

 Falta o foco na capacidade do 
aluno e acreditar em seu 
sucesso. 

Estabelecer metas e objetivos específicos - 
HABILIDADES 
 
 

 

Famílias Gera desconforto profissional Exigir que a família cumpra a sua parte  



desorientadas/ 
exigentes/ 
negligentes 

Embates (a família sempre tem a 
razão)  

A escola não atuar de forma “assistencialista” 

“crença” na existência 
de classe homogênea 
(prática educativa 
num único contexto); 
Falta PP da própria 
SME como eixo 
condutor 

Falta de um currículo diferenciado, onde 
o aluno é quem se adapta à escola e 
não a escola ao aluno  

Organizar um currículo diferenciado   

Desrespeito aos 
direitos previstos em 
Lei e falta de 
procedimentos via 
secretaria de 
educação 

Engessamento das ações  
Crianças prejudicadas 

Inclusão de qualidade como um direito e 
respeito aos Direitos Humanos. 

 

Não disponibilizamos 
de recursos humanos 
suficientes (na 
Secretaria de 
Educação - 
Departamento 
Pedagógico) para 
atender e orientar 
toda demanda de 
professores e pais. 

 

Dificuldade em estruturar um auxílio 
eficiente e próximo, de todos os casos 
para atender a demanda. 
 

Contratação de profissionais concursados para 
compor o quadro de profissionais especialistas 
na área da psicologia, psicopedagogia e  
educação especial, visando uma educação de 
qualidade (AMPLIAR QUADRO 
PROFISSIONAL NA SME) 

 



Alunos especiais que 
moram em zonas de 
difícil acesso não 
recebem nenhum tipo 
de atendimento 
específico ou 
orientação de 
profissionais dentro 
de suas 
necessidades e até 
mesmo o professor . 

Não disponibilidade de meio de 
transporte para atender certos lugares 
de difícil acesso. 

Viabilizar um meio de transporte específico para 
o trabalho da secretaria de educação a fim de 
atender a demanda da rede. 
 

 

Professores pouco 
motivados, 
especialmente 
financeiramente para 
buscar atualização, 
conhecimento e 
especialização na 
área da educação 
especial.  

Baixo salário 
Pouco tempo para estudo 
 

 Redução de carga horária (valorização 
profissional), incentivo/premiação para o 
professor pesquisador, salário com acréscimo.  
 

 

Falta de vagas para 
jovens com NEE no 
mercado de trabalho. 

Nenhuma Capacitação profissional para 
o jovem com necessidade especial para 
futura geração de renda e autonomia 
desenvolvendo e acreditando em suas 
potencialidades. 

Oferecer oportunidades através de cursos 
profissionalizantes voltados para capacitação 
dos alunos  

 



Fragilidade  
emocional para lidar e 
enfrentar as 
dificuldades do aluno 

Profissionais abalados na saúde física e 
mental para enfrentamento dos 
problemas. 

 Profissionais para cuidar da Saúde 
Mental dos professores 

 Palestras, oficinas e recursos de 
qualidades na área de saúde para cuidar 
dos profissionais, ( plano de saúde ). 

  

Discussões 
repetitivas a respeito 
do tema 

Cansaço, descrédito  Realmente por em prática as questões 
possíveis, dar movimento/ desdobramento 
as sugestões colocadas pelos professores 
(teoria/prática)  
SME assumir o que deve ser assumido 

 

 

 

Observações/ Sugestões/ Propostas: 
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