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A ATUAÇÃO DOS CAEES 
NA PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA – 
ESTUDO DA NOTA TÉCNICA 
55/2013 – MEC/SECADI

Olá professor, 

Para que a atuação educacional no Centro de 

Atendimento Educacional Especializado – CAEE 

seja eficaz, é necessário que o Plano de Trabalho 

Docente – PTD dos profissionais que neles atuam, seja 

articulado aos Planos de Trabalho Docente – PTD dos professores que 

trabalham com o mesmo estudante na rede comum de ensino. 

Percebendo a importância de se conhecer as atribuições específicas dos profissionais 

que atuam nesses Centros de Atendimento Especializados para a surdez, visual, TGD, 

fissurados labiopalatais e deficiência intelectual, o DEE/Seed inseriu nesta Formação 

em Ação o estudo específico da Nota técnica 55/2013 – MEC/SECADI, a qual delineia 

orientações quanto à atuação nos CAEE, na perspectiva da Educação Inclusiva.

Desta feita, urge também a elaboração de instruções específicas, para isto, possibilitou-

se a leitura de instruções que servirão de subsídios para que os profissionais de cada centro 

colaborem nessa tarefa, que contribuirá para que todos os envolvidos nesse processo 

saibam quem poderá realizá-la e de que forma o farão. 

A Seed/DEE deseja êxito nas atividades e excelentes reflexões a todos os profissionais 

da instituição educacional.

                                         Bom trabalho!
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CRONOGRAMA DE TRABALHO

Período Atividade

Manhã

Atividade 1
Abertura

Atividade 2
Dinâmica  (Anexo I)

Atividade 3
Vídeo “O Oleiro”
Reflexão sobre o vídeo (proposta pelo mediador)

Atividade 4
Texto - NOTA TÉCNICA 55/2013 (Anexo II) 
Leitura e reflexões

Atividade 5
Estudos de Casos 

Tarde

Atividade 6
Estudo da instrução pertinente a cada centro (Anexo III)

Atividade 7
Elaboração da minuta da instrução de cada Centro

Atividade 8
Encerramento (sob a responsabilidade do mediador)

ROTEIRO DAS ATIVIDADES 

Os estudos e atividades disponibilizados para este dia englobam leitura de textos, 
discussões, visualização e análise de vídeos. A equipe pedagógica deverá participar das 
atividades propostas, além de mediar os estudos e a elaboração dos documentos.

Sendo assim, o Departamento Educação Especial conta com o apoio e a colaboração 
da equipe pedagógica na organização das atividades necessárias para o bom aproveitamento 
deste trabalho. 
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ORIENTAÇÕES REFERENTES ÀS ATIVIDADES PROPOSTAS: 

•	 Organizar a atividade de boas-vindas aos professores;
•	 Ler com antecedência todo o material teórico a ser estudado;
•	 Providenciar os materiais necessários, como vídeos e cópias dos textos para leituras;
•	 Conhecer e antecipar as dinâmicas de trabalho, como por exemplo: dividir os 

participantes em grupos; baixar músicas e/ou vídeos;
•	  Mediar as discussões;
•	 Realizar as atividades propostas;
•	 Sistematizar as conclusões dos grupos; 
•	 Zelar pelo comparecimento e participação dos professores, além de outras funções 

que se fizerem necessárias.

MANHÃ

1. Abertura

A abertura ficará sob a responsabilidade da equipe mediadora.

2. Dinâmica

CANTADA – ANEXO I 
Materiais Necessários: equipamento de som. 
Sugestão: baixar as músicas antes da internet alguns dias antes e verificar se as mesmas 
estão em perfeito funcionamento.

3. Filme 

O Oleiro https://goo.gl/RWRPuF
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Reflexão estará sob a responsabilidade do mediador. 
PARA ESTA ATIVIDADE O MEDIADOR DEVERÁ:
Verificar o acesso aos vídeos. 

4. LEITURA DE TEXTO

NOTA TÉCNICA 55/2013 – ANEXO II

PARA ESTA ATIVIDADE A EQUIPE PEDAGÓGICA DEVERÁ:
 1. Fazer cópias do texto de acordo com o número de participantes.
 2. A leitura poderá ser realizada individualmente ou em grupos.
 O mediador poderá encaminhar a leitura das seguintes maneiras:
 A. Solicitar que cada participante e/ou grupo ao realizar a leitura, vá elencando   
questionamentos para a melhor compreensão do texto.
 B. Propor reflexões específicas que subsidiem na compreensão das funções dos  
profissionais que atuam nos Centros Especializados.

5.  ESTUDO DE CASOS - ANEXO IV

Nesta atividade, cada Centro fará o estudo de caso conforme sua área de atendimento.

Caso 1 (para o CAEE – área de fissuralabiopalatal)
“C”  tem fissuralabiopalatina completa, está 
apresentando dificuldades de aprendizagem na leitura, 
escrita e para cálculos matemáticos, além de dificuldades 
de interação social, devido a sua fala comprometida. “C” 
está matriculado no 4º ano do Ensino Fundamental. De 
que forma os profissionais, que atuam no Centro de 
Atendimento Educacional Especializado – Fissurado 
labiopalatal, poderão contribuir para que “C” se 
desenvolva e acompanhe a série em que está matriculado?
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Caso 2 (para o CAEE – área da deficiência intelectual)

 “JCM” 13 anos (residente na Zona Rural), frequentou sala 
regular desde 2011, quando foi matriculado na 1ª série. 
Durante os anos de 2013 e 2014, o estudante estudou em 
sala regular (com 27 educandos) reprovando por dois anos, 
pois não demonstrava nenhum interesse pelos estudos. 
Foi aprovado nos anos seguintes, sem, contudo apropriar-
se da alfabetização. Em sala de aula, vivia alheio às explicações do educador, brincando 
e fazendo do seu material escolar um brinquedo. A única coisa que gostava de fazer 
era desenhar. Em conversa com a mãe, ouvia-se sempre a mesma coisa: “Esse menino 
não gosta de estudar e nada do que falamos a ele o incentiva nos estudos”. Em 2016 foi 
encaminhado à especialistas que constataram a deficiência intelectual. Encontra-se no 
7º ano do Ensino Fundamental. De que forma os profissionais que atuam no Centro de 
Atendimento Educacional Especializado – D.I. poderão contribuir para que “JCM” se 
desenvolva e acompanhe a série em que está inserido?

Caso 3 (para o CAEE – área da deficiência visual)

O estudante “X” não acompanha seus colegas da 8ª série. 
Ele tinha baixa visão que evoluiu para cegueira total. 
Apresenta significativa defasagem em relação aos seus pares, 
demonstrando dificuldade para abstração e interpretação, 
principalmente dos conteúdos das disciplinas de Química 
e Física. De que forma os profissionais que atuam no Centro de Atendimento Educacional 
Especializado da área Visual poderão contribuir para que “X” se desenvolva e acompanhe 
os demais estudantes de sua turma?
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Caso 4 (para o CAEE – área da surdez)
 “Y” é um estudante surdo que foi matriculado no 6ª 
ano do ensino comum, não se comunica em Libras e 
é pouco oralizado, apresenta dificuldades na leitura e 
escrita. “Y” não desenvolve as atividades propostas. 
Ao ser solicitado para realizar atividades escritas, 
ele responde escrevendo palavras aleatórias. Nas 
atividades de leitura, ele “lê” histórias inventadas por 
ele mesmo e/ou vivenciadas em seu cotidiano. Não lê o que está escrito. Percebe-se que 
“Y” não foi alfabetizado, nem em Libras e nem em Língua Portuguesa. De que forma os 
profissionais que o atendem no Centro de Atendimento Especializado da Surdez poderão 
contribuir para que “Y” se desenvolva e acompanhe os demais estudantes de sua turma?

Caso 5 (para o CAEE – área dos TGD)

“S.L”, atualmente com 12 anos de idade, 
matriculado no 6º ano, apresentando dificuldade 
na área do pensamento lógico matemático, no 
convívio com seus pares, no relacionamento com 
os professores, análise e interpretação do real (leva 
tudo ao pé da letra), comportamento repetitivo e 
imaturidade. Atualmente o estudante vive com seus 
avós e sua mãe e visita o pai, de dois em dois meses. É independente nas atividades de 
vida diária e tem responsabilidade de auxiliar nas tarefas do lar, tais como: tirar o lixo, 
passar o pano na estante para tirar o pó, o aspirador, alimentar os cachorros e apanhar as 
necessidades deles. Segundo o relato da mãe, “S.L” falou por volta de 01 ano apresentando 
boa articulação das palavras e boa relação familiar, ao ingressar na escola aos 06 anos, 
apresentou comportamento retraído levando a família a procurar ajuda de profissionais da 
área da saúde, que levantaram a hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista. 
O estudante “S.L” demonstra muito interesse em ler gibis. Nas atividades pedagógicas, em 
geral leva um tempo maior do que os demais estudantes para a realização das mesmas. Na 
disciplina de Língua Portuguesa ainda não reconhece os diferentes gêneros textuais, realiza 
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a leitura de pequenos textos com parcial compreensão e necessitando de intervenções, lê 
com certa fluência, porém com ritmo lento, bem como respeita os sinais de pontuação 
básicos. Na disciplina de matemática, registra números e operações, com auxílio lê e 
representa os números utilizando as regras do sistema numérico decimal. Com mediação 
resolve situações problema envolvendo a ideia aditiva (juntar), subtrativa (tira, comparar, 
completar). Não apresenta noções de multiplicação e divisão, pois não compreendeu 
ainda o processo da tabuada. De que forma os profissionais que o atendem no Centro 
de Atendimento Especializado de TGD poderão contribuir para que “S.L” tenha um 
desenvolvimento biopsicossocial e acadêmico melhor?

TARDE

6. LEITURA DO TEXTO: 
ESTUDO DA INSTRUÇÃO PERTINENTE A CADA CENTRO (ANEXO IV)

PARA ESTA ATIVIDADE O MEDIADOR DEVERÁ:

1. Providenciar uma cópia da instrução anexa referente ao seu centro, conforme 
especificado na tabela abaixo:

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
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•	 CAEE Altayr Dos Santos Cavali (Curitiba);

•	 CAEE Orlando Chaves  (Curitiba);

•	 CAEE Boa Vista (Curitiba);

•	 CAEE Hermann Gorgen (Curitiba);

•	 CAEE Louis Braille (Curitiba);

•	 CAEE Osny Macedo (Curitiba);

•	 CAEE Natalie Barraga (Curitiba);

•	 Nova Visão (Ponta Grossa);

•	 CAEE de Ibiporã (Ibiporã).

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

2. Subdividir a equipe em grupos, dependendo do número de participantes.
3. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.
4. Registrar a síntese de respostas das questões.

7. ELABORAÇÃO DA MINUTA DE INSTRUÇÃO DE CADA CENTRO – ANEXO IV

• Utilizar o texto de instrução lido para subsidiar a escrita da instrução dos Centros, a 
qual será sistematizada pelo DEE/Seed.  
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• Elaborar uma minuta de instrução para as ações desenvolvidas no Centro, tendo como 
referência os itens apresentados no Anexo IV. 

• Esta atividade deverá ser encaminhada à Seed/DEE para o e-mail
      claudiacamargo@seed.pr.gov.br até o dia 17 de outubro de 2017.

8. ENCERRAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO MEDIADOR

REFERÊNCIAS

Dinâmica Cantada. Disponível em http://ensinar-aprender.com.br/2010/03/dinamicas-
para-encontros-com.html Acesso em 17 /07/2017

Instrução Normativa 06/2016 – SEED/Sued. Disponível em http://www.educacao.pr.gov.
br/arquivos/File/instrucoes/instrucao062016sued.pdf Acesso em: 06 de agosto de 2017.

Instrução Normativa 07/2016 – SEED/Sued Disponível em http://www.educacao.pr.gov.
br/arquivos/File/instrucoes/instrucao072016sued.pdf Acesso em: 06 de agosto de 2017.

Instrução Normativa 08/2016 – SEED/Sued Disponível em 
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao082016sued.pdf Acesso 
em: 06 de agosto de 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Nota técnica 55 Mec/Secadi, orienta o AEE.  Disponível 
em:  http://www.ppd.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTATECNICAN055CentrosdeAEE.pdf 
Acesso em: 05 de agosto de 2017.
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