
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
       Passo Fundo-RS

RESOLUÇÃO Nº 06 CME, de 14 de setembro de 2006

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

Fixa  Normas  para  a  Educação  Especial  no  Sistema 

Municipal de Ensino – Passo Fundo.

O Conselho Municipal de Educação de Passo Fundo, no uso de suas atribuições 

legais, com base nas Leis Federais nos 9.394/96, 10.436/02 e 5.626/05, nas Leis Municipais nos 

3.861/02 e 3.975/02, na Resolução CNE/CEB nº 2/2001 e no Parecer CNE/CEB nº 17/2001,

RESOLVE:

Art. 1º – A presente Resolução fixa normas para a Educação Especial, no Sistema Municipal de 

Ensino, em seus níveis e modalidades.

Art. 2º – A educação inclusiva tem como princípio a inclusão de todos os alunos, considerando a 

diversidade humana, num processo de educação de qualidade.

Art. 3º – O Sistema Municipal de Ensino de Passo Fundo, constituir-se-á em Sistema Inclusivo.

§  1º  -  Atendendo  alunos  que  apresentarem  necessidades  educacionais  especiais, 

preferencialmente, em classes comuns do ensino regular, com serviços de apoio;

§  2º -  Assegurando a  educação especial  e  interação com a família e  a  sociedade,  mediante 

avaliação garantindo o atendimento educacional especializado.

Art. 4º – Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais, os que durante o 

processo educacional, apresentarem:

I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 

dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica especifica;
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b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências.

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a 

utilização de linguagens e códigos aplicáveis;

III – altas habilidades/superdotação.

Parágrafo Único: O diagnóstico do aluno dependerá de laudo emitido por equipe multidisciplinar, 

composta  por  um  médico  clínico  ou  pediatra,   neurologista,  psiquiatra,  fisioterapeuta, 

oftalmologista,  fonoaudióloga,  otorrinolaringologista,  pedagogo,  psicopedagogo,  psicólogo  e 

especialistas em áreas afins conforme necessidades específicas.

Art. 5º – As mantenedoras devem prover:

I  –  Um  setor  específico  responsável  pela  educação  especial,  dotado  de  recursos  humanos 

capacitados, recursos materiais e financeiros;

II – Centros especializados compostos por equipes multidisciplinares dotados de recursos que 

viabilizem e dêem sustentação ao processo de inclusão;

III  –  Infra-estrutura  física  e  acessibilidade  adequada  às  necessidades  dos  alunos  e  em 

conformidade com a legislação;

IV – Formação permanente para o corpo docente;

V – Instalação de salas de recursos;

VI – Recursos didático-pedagógicos adequados às escolas;

VII – Professor especializado;

VIII – A educação precoce nas Escolas de Educação Infantil;

IX – Serviço de itinerância composto por profissionais especializados;

X – Educação para o trabalho. 

Parágrafo  Único:  As  mantenedoras,  quando  necessário,  poderão  completar  o  atendimento 

especializado através de convênios ou parcerias com outras instituições.

Art. 6º – A organização das turmas que contemplarem educandos com necessidades educacionais 

especiais deve obedecer aos critérios:

I – Professor em processo de formação permanente;

II – Número de alunos, até 20 (vinte) por turma;

III – Monitor para auxiliar o professor titular da turma;

IV – Interpretes, tradutores de linguagens e códigos aplicáveis.
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Parágrafo Único: Os educandos devem estar distribuídos na totalidade das turmas na escola.

Art. 7º – O estabelecimento de ensino deve reorganizar seu Regimento Escolar, Projeto Político-

Pedagógico e Planos de Estudo, contemplando a educação inclusiva.

Art.  8º  –  A responsabilidade pela  organização curricular  cabe  ao estabelecimento de ensino, 

assessorado  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  determinando  em  seu  Projeto  Político-

Pedagógico  o atendimento das necessidades educacionais especiais dos educandos, respeitadas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a etapa da Educação Básica.

Art. 9º – O estabelecimento de ensino deve prever a terminalidade específica em seu Regimento e 

Proposta Político-Pedagógica para aqueles alunos que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 

menor tempo o programa escolar para os superdotados.

Art. 10 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Em 14 de setembro de 2006.

Maria Arlete Pereira – Relatora

Ana Maria Brandão Ractz

Carla Corrales Garcez

Jalila Assis Patussi

Luiz Ilon Lyrio de Oliveira

Nara de Fátima Cavalcanti

Neusa Thomas Tessaro

Aprovada, por unanimidade, pela Plenária, em sessão de 14 de setembro de 2006.

Carla Corrales Garcez

Presidente
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