
ANEXO III - Plano de Atendimento Educacional Especializado  

Ações a serem desenvolvidas para o acesso, a permanência e a efetiva participação 
nas variadas atividades, tempos e espaços educativos.  

Dados do educando ou educanda 
Nome: 
 

D.N. 

Unidade Educacional: 
 

Ano/Ciclo: 

Equipe responsável pelo Plano de AEE: 
 
 
Informações Gerais (máximo de 10 linhas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização do Atendimento 
 
Indicar e descrever de acordo com a forma de AEE (poderá mais de uma 
forma de atendimento para o mesmo educando ou educanda)  
(   ) contraturno  
(   ) colaborativo 
(   ) itinerante 
 
Tempo (total de horas): 
Frequência (número de vezes na semana):  
Composição/organização do atendimento (grupo/individual): 
Período (meses de início e fim): 
 
  

 

Objetivos do AEE (considerando os sujeitos envolvidos, as realidades, as 
culturas, os tempos e os espaços educativos)  

 
Levar em consideração as justificativas apresentadas nos 
registros/documentações/ relatórios pedagógicos e as informações indicadas 
no estudo de caso.  
 
  

 

  



 

Orientações e ações para o desenvolvimento do AEE 
 
Quais ações/atividades serão desenvolvidas no âmbito do AEE, realizadas na 
sala comum e demais espaços educativos, bem como as atividades 
específicas na Sala de Recursos Multifuncionais – SRM, quando necessário, 
para possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento do educando ou 
educanda, sua plena participação e acesso ao currículo. 
 
Articulação entre os diferentes profissionais da UE para o desenvolvimento do 
AEE. 
 
Descrever as atividades do AEE que serão desenvolvidas de acordo com as 
formas de atendimento estabelecidas para o educando ou educanda. (Língua 
Brasileira de sinais (Libras); Interpretação de LIBRAS; Ensino de Língua 
Portuguesa para surdos; Código braile; Orientação e mobilidade; Utilização do 
soroban; As ajudas técnicas, incluindo informática adaptada; Mobilidade e 
comunicação alternativa/aumentativa; Tecnologias Assistivas; Informática 
Educativa; Enriquecimento e aprofundamento do repertório de conhecimentos; 
Atividades da vida autônoma e social, entre outras. 
 

 

Recursos de Acessibilidade /Materiais para eliminação de barreiras  
*Somente para os casos em que haja necessidade de recursos e materiais 
específicos.  
 
Descrever precisamente as necessidades e modos de uso dos recursos de 
acessibilidade para que todos os envolvidos no processo educacional do 
educando ou educanda possam conhecer os objetivos dos mesmos. 
 
Adequação de materiais: quais, para que é utilizado e em que tempos e 
espaços. 
 
Indicar se os materiais serão adaptados/adquiridos/produzidos e os 
responsáveis pelos mesmos.  
 

Mobilização dos Recursos Humanos da UE/outras parcerias 
Que recursos humanos da UE e parcerias serão mobilizados para a 
eliminação de barreiras. 
 
A partir dos recursos humanos disponíveis na escola, previstos na nossa 
legislação, descrever a necessidade e as atividades que serão desenvolvidas 
com o apoio do recurso, objetivando o acesso, a permanência e a plena 
participação em todos os tempos e espaços escolares.  
 
Incluir outras parcerias que sejam necessárias para a elaboração de material, 
indicação de adequação postural, orientação sobre alimentação, produção de 
material específico, orientações diversas, entre outros.  
 
 

  



Avaliação e Reestruturação do Plano de AEE 
A avaliação é contínua e permanente. A partir dos objetivos, necessidades e 
potencialidades dos educandos (as). Os avanços ou não avanços poderão ser 
registrados em local de escolha e organização dos profissionais envolvidos e 
analisados os progressos dos educandos ou educandas a partir do que foi 
proposto inicialmente no Plano de AEE. 
 
O Plano será reestruturado sempre que os objetivos já tiverem sido atingidos 
ou não houver avanços na aprendizagem e desenvolvimento dos educandos 
ou educandas a partir das ações previstas no Plano.   
 
O Plano será avaliado durante toda a sua implementação e considerando os 
registros realizados pela U.E. referentes ao processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos educandos e educandas e o que eles revelam.   

 

Equipe responsável: 

 

___________________________   ___________________________ 

 

___________________________   ___________________________ 

 

___________________________   ___________________________ 

 

Ciência dos Responsáveis pelo educando ou educanda:  

 

___________________________   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V - FICHA DE INSCRIÇÃO 

PAEE – Professor de Atendimento Educacional Especializado 

Nome: 

 

RF: 

 

Cargo: 

 

Unidade de Lotação: 

 

Telefone e e-mail: 

 

Certificação: 

 

 

Unidade de Interesse: 

  

 

 

Anexar os seguintes documentos: 

 

a) documentos pessoais;  

b) demonstrativo de pagamento;  

c) diploma de graduação;  

d) certificação da habilitação ou especialização em educação especial em uma de 

suas áreas ou em educação inclusiva; 

e) Currículo; 

f) Projeto de Trabalho; 

g) Parecer do CEFAI. 

 



 

Eu, ______________________________________________________ declaro: 

I - Que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas 

mesmas; 

II – Compromisso em manter os dados atualizados para futuros contatos realizados pelo CEFAI ou 

Unidades Educacionais; 

III – Ter conhecimento e estar em total acordo com a jornada, locais e organização do trabalho a 

ser realizado no AEE; 

IV – Ter conhecimento sobre a Política Paulistana de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, com destaque ao que compete ao PAEE. 

 

São Paulo, _____ de ___________________de ______. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 


