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Nesta data (15/06), participaram do encontro: Marilia, Silvia, Lícia, Simone, 
Camila, Roseli, Mary, Emília 
 

Iniciamos com a Marilia, solicitando que este relato fosse o mais detalhado 
possível, em virtude de definir a proposta do que é o AEE (Atendimento Educacional 
Especializado). 

M. comentou que após a avaliação da banca examinadora, precisamos rever as 
seguintes questões: 
 - número de visitas à escolas 
-  papel do professor do AEE 
-  intervenções junto à escola 

E M. reafirma que não existe este modelo de atendimento de AEE (Atendimento 
Educacional Especializado)., a APAE  é a pioneira neste modelo de atendimento. 

E Camilla,  compartilha afirmando que este trabalhado ainda está sendo 
construído, e quando visitamos às escolas, as professoras já esperam algum elaborado, 
um “manual de procedimentos” para atender a pessoa com deficiência intelectual, e 
acaba comentando o mesmo jargão, que o nosso atendimento (APAE), é possível, em 
virtude de termos grupos pequenos, e na escola regular o número é de 33 alunos, e 
afirmam (os professores), que  não é possível. 

Muitas vezes, o professor desconfia que o aluno tem algo que desperta uma 
atenção maior, porém, não tem interesse de buscar mais informações sobre este aluno, 
junto a gestão da unidade escolar, muitas vezes esperam a pedagoga do atendido 
(aluno), chegar à U.E (unidade escolar), para saber qual o seu comprometimento e o 
quanto isto se estende ao cotidiano escolar. 

A pedagoga Licia, comenta o quanto é necessário o acolhimento desta 
professora neste momento, pois vem com a queixa. Já tentei de tudo!!! Ele não faz 
nada!!!Além dele, eu tenho mais 33 alunos, com vou dar atenção diferenciada!!! E a 
Pedagoga Simone, ainda complementa relatando situações vivenciadas em suas visitas, 
em que o professor traz as atividades realizadas, e pede o parecer da pedagoga, com o 
seguinte pergunta:  - Esta certo o que estou fazendo? 

A pedagoga Maria ressalta que nosso papel é informar como este aluno aprende , 
exemplificando através de vivências nos atendimentos pedagógicos, e o papel do 
professor da U.E (unidade escolar) fazer as adaptações necessárias para o aluno que o 
aluno aprenda. Através de alguns avanços mencionados nos atendimentos a professora 
deve lapidar seu olhar para enxergar as possibilidades de trabalho com este aluno. 

Marilia comenta sobre algumas informações que precisamos colher da escola 
quanto ao desempenho dentro do cotidiano escolar, como por exemplo: atividades 
externas (excursões da escola o aluno comparece, com acompanhante, como é sua 
conduta social nestes eventos externos), autonomia ( possuí independência para resolver 
questões rotineiras ou ao menos procura ajuda de um colega de sala), o quanto a família 
é presente no cotidiano escolar, e  M. ainda levanta a questão do período de 
permanência do aluno na escola (reduzido ou não), que não podemos ser omissos com 



este acontecimentos é preciso mapear, e notificar aos órgãos competentes 
(CEFAE/CAPE), pois isto é ilegal, podendo as famílias quanto orientadas recolher até 
ao Ministério Público, para providências cabíveis. 

Licia e Maria comentam que já vivenciaram esta questão e que a escola, foi 
orientada a proceder desta forma somente em período de adaptação e com o passar do 
tempo, esta carga de redução ir aumentando, chegando ao aluno completar seu horário. 
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