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COMO É ORGANIZADA A SALA 

DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS?



 De acordo com as Diretrizes Nacionais de Educação Especial para a

Educação Básica, o atendimento educacional especializado em salas de

recursos constitui serviço de natureza pedagógica, conduzido por

professor especializado , que suplementa, no caso dos alunos com altas

habilidades e superdotação, e complementa, no caso dos alunos com

dificuldades acentuadas de aprendizagem vinculadas ou não à deficiência.

Esse serviço se realiza em espaço dotado de equipamentos e recursos

pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos

alunos, podendo estender-se a alunos de escolas mais próximas, nas

quais ainda não exista esse atendimento. Pode ser realizado

individualmente ou em pequenos grupos em horário diferente daquele em

que frequentam a classe comum. A sala de recursos multifuncionais é,

portanto, um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos,

equipamentos e profissionais com formação para o atendimento às

necessidades educacionais especiais.



MOBILIÁRIOS, MATERIAIS DIDÁTICOS E 

PEDAGÓGICOS

• As SRMF possuem mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos,

recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o

atendimento dos alunos que são público alvo da Educação

Especial e que necessitam do AEE no contra turno escolar.

• A organização e a administração deste espaço são de

responsabilidade da gestão escolar e o professor que atua neste

serviço educacional.





DÚVIDAS FREQUENTES.

O LAUDO É OBRIGATÓRIO PARA QUE O ALUNO 

FREQUENTE A SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS?

A exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, caracteriza-se

para declará-lo, no Censo Escolar, público alvo da educação especial e, por

conseguinte, garantir-lhes o atendimento de suas especificidades educacionais.

A exigência do laudo médico, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso

aos sistemas de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de

direito.



Neste liame não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo

médico (diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que

o AEE caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o

estudo de caso, primeira etapa da elaboração do Plano de AEE, se for

necessário, o professor do AEE, poderá articular-se com profissionais da área

da saúde, tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao

Plano de AEE. Por isso, não se trata de documento obrigatório, mas,

complementar, quando a escola julgar necessário. O importante é que o

direito das pessoas com deficiência à educação não poderá ser cerceado

pela exigência de laudo médico. (NOTA TÉCNICA N°04/MEC/SECADI/

DPEE/2014).



O QUE FAZER SE A FAMÍLIA OPTAR POR NÃO LEVAR O 

ALUNO À SALA DE RECURSOS?

O apropriado é que o professor da sala de recursos e outros profissionais da

escola tentem quebrar a resistência ao atendimento educacional especializado:

• convidando, por exemplo, à família e o aluno para conhecerem a sala;

• convidá-los a conversar com outros pais para que observem os benefícios

do atendimento;

• fazer um atendimento experimental com o aluno;

• começar aos poucos com o horário mais adequado para que seja possível

atender ao horário para deslocamento, o horário de medicamento, se for o

caso, horários de sessões terapêuticas, ente outros.

Mesmo que o pai do aluno expresse que deseja desistir da sala de recursos, o

aluno ainda assim continuará sendo aluno da escola e aluno do AEE para

acompanhamento na classe comum.



É importante destacar que a tentativa de convencimento não terá um fim

expresso em documento de desistência.

De nada adianta termos um documento de desistência porque de qualquer

forma, a responsabilidade por este aluno ainda será da Rede Municipal de

Ensino e isso envolve todos os profissionais da escola e da sala de recursos.

Sugere-se que se faça uma ata de reunião sobre os encontros de

convencimento, na presença de Coordenador Pedagógico e/ou da Direção da

Escola. Estas reuniões são em caráter conciliador.

O aluno poderá frequentar somente a sala de recursos

multifuncionais?

Não. A Sala de Recurso atua em caráter suplementar e/ ou complementar,

devendo o aluno, frequentá-la no contra turno do horário escolar.

FONTE: Instituto Helena Antipoff



APROVAR OU REPROVAR?

A avaliação de um aluno com deficiência deve partir das metas

anteriormente traçadas para que ele atinja os objetivos . Lembrando que se

o currículo foi adaptado às suas necessidades, contando com metas

específicas, há de se avaliar de forma justa, o seu desenvolvimento.

O fato é que qualitativamente falando, o aluno sempre progredirá e atingirá

alguma meta, no entanto, se a escola adotar o método quantitativo para

avaliá-lo então o mesmo poderá ser reprovado, se os objetivos traçados, ao

longo do ano não foram realmente alcançados. Mesmo assim esta

reprovação deverá ser analisada profundamente e que sejam pesados

todos os dados, pois acima de tudo é necessário que haja o bom senso da

escola, dos profissionais envolvidos, bem como o consenso dos pais.

Ressalta-se que, prioritariamente, sejam analisados fatores que envolvam o

bem estar do aluno. Assim, antes da reprovação, deve-se observar que é

importante, para o desenvolvimento social, que o aluno acompanhe a turma

correspondente a sua faixa etária e que os conteúdos ainda não

assimilados podem ser trabalhados no ano seguinte, contando com a

adaptação curricular.



OBRIGADA!

ATÉ A PRÓXIMA AULA


