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AULA 1

O QUE É O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (AEE)

“O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação

especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos

alunos, considerando suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008).

PÚBLICO ALVO

Pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação;

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física,

intelectual, mental ou sensorial.

PESSOAS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO: aqueles que apresentam um

quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais,

na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico,

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e

transtornos invasivos sem outras especificações.



PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES e SUPERDOTAÇÃO: aqueles que

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do

conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança,

psicomotora, artes e criatividade.

(MEC/1996)

Atualização dos Transtornos Globais do Desenvolvimento segundo DSM-5.

É caracterizado por déficit na comunicação social e interação social e padrões

repetitivos e restritos de comportamento, interesse e atividades.

O transtorno do espectro autista ( TEA) é um novo transtorno do DSM-5 que

engloba o transtorno autista ( autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno

desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global do

desenvolvimento sem outras especificações.



QUEM É O PROFISSIONAL DO AEE? 

São professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados

para a integração desses educandos nas classes comuns. (MEC, capítulo V,

artigo 59,1996)

QUAIS SÃO AS SUAS ATRIBUÍÇÕES?

• 1. Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou

suplementação curricular específica que constituem o Atendimento

Educacional Especializado (AEE);

• 2. Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno ao

currículo e a sua interação no grupo;

• 3. Promover as condições para a inclusão dos alunos em todas as

atividades da escola;



• 4. Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no

processo educacional;

• 5. Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas

educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional;

• 6. Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos

• 7. Preparar material específico para uso dos alunos na sala de recursos;

• 8. Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam

ser utilizados pelos alunos nas classes comuns;

• 9. Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de

outros recursos existentes na família e na comunidade;

• 10. Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico

da instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva de

educação inclusiva;



O ENSINO OFERECIDO NO AEE É O MESMO OFERECIDO NO ENSINO 

REGULAR?

• O ensino oferecido no atendimento educacional especializado é necessariamente

diferente do ensino escolar e não pode caracterizar-se como um espaço de reforço

escolar ou complementação das atividades escolares. Desta forma, o atendimento

dar-se à no contra turno. São exemplos práticos de atendimento educacional

especializado: o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e do código

BRAILLE, a introdução e formação do aluno na utilização de recursos de tecnologia

assistiva, como a comunicação alternativa e os recursos de acessibilidade ao

computador, a orientação e mobilidade, a preparação e disponibilização ao aluno de

material pedagógico acessível, atividades de vida diária, entre outros.



QUAL O PAPEL DO AEE JUNTO ÀS FAMÍLIAS, DOCENTES E EQUIPE 

TÉCNICO- PEDAGÓGICA?

• Levando-se em consideração que as ações referentes ao atendimento educacional

especializado, deve constar no Projeto Político Pedagógico ( PPP) da escola e que

este é formado conjuntamente com o corpo docente, corpo discente, equipe técnico

– pedagógica, funcionários da escola e a comunidade escolar, a atuação do

professor do AEE é fundamental para a promoção de propostas pedagógicas que

perpassem por todas as instâncias da escola. Assim, o professor do AEE,

promoverá encontros com:

• pais e responsáveis, não só para reuniões bimestrais, mas para promoverem

encontros psicoeducacionais, com o objetivo de orientar as famílias dos alunos,

para que no ambiente familiar e social, os mesmos também possam obter

desenvolvimento;

• professores das classes comuns, com o objetivo de discutirem e montarem o PEI

(Planejamento Educacional Individualizado);

• Equipe técnico-pedagógica, funcionários e corpo docente, com o objetivo de

promover a educação continuada, discutir e reavaliar metas, entre outros.
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