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ANEXO III
ESTUDO DA INSTRUÇÃO PERTINENTE A CADA 
CENTRO

Considerar as especificidades da área de atendimento e discutir com o grupo os itens 

relacionados abaixo:

1.Qual a área de atendimento do CAEE?

2. Objetivo 

a) Qual (is) os objetivos do atendimento especializado ofertado pelo CAEE?

3. Público-alvo

a) Citar e definir o público-alvo atendido.

b) Faixa etária atendida.

c) Nível de escolarização dos estudantes.

4. Critérios para a organização funcional

4.1 Carga horária

a) Qual a carga horária da oferta do atendimento pelo CAEE?

b) Qual a carga horária exigida para o estudante? 

4.2 Recursos materiais 

Espaço físico:

a) Qual o número de dependências (salas) necessárias para o funcionamento? 

b) Quais as especificidades do espaço físico para o atendimento dos estudantes?

c) Quais as adaptações físicas necessárias?
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Materiais pedagógicos: 

a) Quais materiais pedagógicos necessários? 

b) Quais os recursos tecnológicos e de acessibilidade necessários?

4.3 Número de estudantes

a) Qual o número máximo de estudantes por professor?

b) Qual o número máximo de estudantes para o atendimento em grupo?

4.4 Cronograma de atendimento

a) Como deve ser a organização (agrupamento dos estudantes) do cronograma? 

b) O que deve ser considerado para elaboração do cronograma?

c) Quando o estudante é atendido individualmente e em grupo?

d) Como e quando o professor do CAEE deve contatar com o professor do ensino 

comum?

4.5 Frequência

a) Como deve ser o registro de frequência do estudante?

5.  Documentação do estudante

a) Qual documentação deve ser exigida para a matrícula do estudante no CAEE?

b) Onde e como deve ser arquivada a documentação do estudante?

 

6. Organização Pedagógica

6.1 Avaliação de Ingresso 

a) Como é realizada a avaliação de ingresso? 

b) Quais profissionais realizam a avaliação de ingresso? 

c) Quais documentos (laudos/relatórios) são solicitados? 

d) Como é realizado o registro da avaliação?
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6.2 Plano de Atendimento Educacional Especializado

a) Quem elabora o Plano de Atendimento Especializado?

b) Quais os referenciais para elaboração do Plano de Atendimento Educacional 

Especializado?

c) Quais itens devem conter no Plano de Atendimento Especializado?

6.3 Ação pedagógica

a) Quais os objetivos do trabalho pedagógico?

b) Quais as possíveis metodologias e estratégias a serem adotadas para o atendimento 

do estudante?

7. Atribuições do(s) Professor(es) 

a) Quais as atribuições do professor? 

- Considere: o atendimento ao estudante, a organização do Plano de Atendimento 

Especializado, a organização de matérias e recursos didáticos específicos, o trabalho 

colaborativo com ensino comum, a elaboração de relatórios, entre outras atividades.
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CAEE Instrução a ser estudada

•	 CAEE Claudemir Conaque (Cascavel);
•	 CAEE Professora Raquel Saraff Masini 

(Ponta Grossa);

•	 CAEE Fissurado Labiopalatal (Maringá);

•	 CAEE Enfance (Curitiba);

•	 CAEE Novo Mundo (Dois Vizinhos).

Instrução nº 07/2016 – SEED/SUED

•	 CAEE Altayr Dos Santos Cavali 
(Curitiba);

•	 CAEE Boa Vista (Curitiba);

•	 CAEE Hermann Gorgen (Curitiba);

•	 CAEE Louis Braille (Curitiba);

•	 CAEE Osny Macedo (Curitiba);

•	 CAEE Orlando Chaves  (Curitiba);

•	 CAEE Natalie Barraga (Curitiba);

•	 CAEE de Ibiporã (Ibiporã).

•	 Nova Visão (Ponta Grossa).

Instrução nº 06/2016 – SEED/SUED

•	 CAEE Epheta (Curitiba). Instrução nº 08/2016 – SEED/SUED

•	 CAEE Visiaudio (Cornélio Procópio).

Instrução nº 06/2016 – SEED/SUED

e

Instrução nº 08/2016 – SEED/SUED

Observação: as instruções referidas encontram-se em: diaadiaeducacao<educadores<documentos 

oficiais<instruções


