
 
Município da Estância Balneária de Praia Grande 

Estado de São Paulo 

 

PORTARIA SEDUC Nº. 076/2022 

 

 

   A Secretária da Educação do Município da Estância Balneária de 

Praia Grande, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) o disposto no art. 28, inc. XVII da Lei Federal nº. 13.146/2015, que determina que é 

dever do Poder Público a disponibilização de profissional de apoio escolar ao aluno com 

deficiência; 

b) a necessidade de definição dos profissionais da Rede Municipal de Ensino que 

prestarão o apoio escolar aos alunos com deficiência, em conformidade com o disposto 

no ar. 3º, inc. XIII da Lei Federal nº. 13.146/2015; 

c) a política pública municipal referente ao atendimento dos alunos com deficiência nas 

Escolas Municipais; 

d) o dever da Secretaria de Educação na fixação dos procedimentos referentes a 

disponibilização do profissional de apoio escolar aos educandos com deficiência da Rede 

Municipal de Ensino; 

 

DETERMINA: 

 

Art. 1º. Os alunos da Rede Municipal de Ensino que apresentem necessidade de apoio 

escolar serão devidamente atendidos em conformidade com o disposto no art. 3º, inc. XIII 

da Lei Federal nº. 13.146/2015. 

Parágrafo único: A disponibilização do profissional de apoio escolar decorrerá de análise 

do plano de ação elaborado pela equipe da Unidade Escolar requisitante por parte da 

Equipe Técnica da Secretaria de Educação. 

 

Art. 2º. O plano de ação é o instrumento pelo qual a equipe da unidade escolar descreverá 

quais as necessidades escolares do aluno com deficiência, devendo obedecer ao impresso 

constante no Anexo Único desta Portaria. 



 
Município da Estância Balneária de Praia Grande 

Estado de São Paulo 

§1º. Considera-se equipe da unidade escolar para fins de elaboração do plano de ação o 

diretor da unidade escolar, o assistente técnico pedagógico regular e o de educação 

inclusiva, e o professor regente de sala de aula. 

§2º. Concluído o plano de ação, o referido documento será remetido à Divisão de 

Educação Especial para apreciação. 

§3º. Havendo o deferimento do plano, a Divisão de Educação Especial o remeterá à 

Divisão de Recursos Humanos para providências, que comunicará à Unidade Escolar 

quanto ao início das atividades do profissional indicado para o suporte escolar do aluno. 

§4º. O plano de ação será indeferido pela Divisão de Educação Especial, caso as 

necessidades do aluno não sejam compatíveis com o profissional indicado pela equipe da 

unidade escolar para realizar o apoio escolar. 

 

Art. 3º. A equipe da unidade escolar, no impresso do Plano de Ação, indicará o 

profissional de apoio escolar que se adequa ao atendimento das necessidades escolares 

do aluno, devendo observar as seguintes definições: 

I – Atendente de Educação I: apoiará o aluno nas atividades de locomoção, higiene e 

alimentação; 

II – Educador de Desenvolvimento Infantojuvenil: apoiará o aluno nas atividades 

escolares sob orientação do professor regente de sala de aula, atividades de locomoção, 

higiene e alimentação. 

§1º. Caberá ao diretor da unidade escolar, após o deferimento do plano de ação e da 

indicação do servidor, informar ao profissional de apoio as suas atribuições junto ao 

aluno, assim como as condições escolares do educando que prestará o suporte. 

§2º. O profissional elencado nos incisos deste artigo que desistir do plano de ação estará 

impedido de ter designado novo plano de ação no decurso do ano letivo. 

§3º. O pagamento da jornada de trabalho realizada pelo profissional no apoio escolar 

seguirá as orientações da Divisão de Recursos Humanos, conforme o cargo indicado nos 

incisos deste artigo. 

§4º. Poderá ocorrer a transição do profissional de apoio, conforme as necessidades 

escolares do educando, devendo ser analisado pela equipe técnica da Secretaria de 

Educação, e com a devida ciência do responsável legal da criança/adolescente. 

§5º. No caso de possibilidade de compartilhamento do profissional de apoio com outra(s) 

criança(s), esta situação deverá constar no impresso do Plano de Ação. 
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§6º. Será autorizado o sistema de itinerância do profissional de apoio em salas/turmas 

variadas, desde que não haja prejuízo ao atendimento das necessidades escolares dos 

alunos, e com a devida ciência e autorização da Equipe Técnica da Secretaria de 

Educação. 

§7º. Na ausência esporádica do aluno atendido, o profissional de apoio poderá ser 

aproveitado na unidade escolar, respeitadas as atribuições inerentes ao seu cargo. 

 

Art. 4º. O plano de ação será revisto anualmente no mês de janeiro, devendo ser verificada 

a permanência das necessidades escolares do aluno atendido, e em caso de confirmação, 

a equipe da unidade escolar indicará o profissional de apoio, observadas as disposições 

desta Portaria. 

Parágrafo Único: A retirada do profissional de apoio escolar decorrerá de análise prévia 

da equipe técnica da Secretaria de Educação, com a devida ciência do responsável legal 

do educando. 

 

Art. 5º. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Educação. 

 

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico da 

Secretaria de Educação. 

 

Praia Grande, 1º de fevereiro de 2022. 

 

 

Profª. Maria Aparecida Cubilia 

Secretária de Educação 
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ANEXO ÚNICO (PORTARIA SEDUC Nº. 076/2022) 

Solicitação de Profissional de Apoio Escolar 

 

E.M. ____________________________________________________________________________ 

Aluno: ___________________________________________________________________________ 

Diagnóstico: ______________________________________________________________________ 

Turma:________ Período: __________ Teve suporte de Plano de Ação anteriormente? (   ) Sim (   ) Não 

INFORMAÇÕES ESCOLARES PARA PLANO DE AÇÃO 

(Para preenchimento da equipe técnica) 

NECESSIDADES DO ALUNO SIM NÃO EP OBSERVAÇÕES: 

Higiene pessoal     

Alimentação     

Locomoção     

Segurança     

Comunicação     

Socialização     

Atividades escolares     

AÇÕES DO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 

(   ) alimentação    (   ) higiene pessoal    (   ) locomoção    (   ) ledor/ escriba 

(   ) zelar pela segurança do aluno     

(   ) acompanhamento das atividades sob orientação do professor 

(   ) outras.         

Quais? ___________________________________________________________________________ 

Observações:  

 

 

Servidor indicado: __________________________________________________ RF: ___________ 

Gênero:  (   ) Masculino (   ) Feminino 

Função: (  ) Atendente de Educação I (   ) Educador de Desenvolvimento Infantojuvenil 

Regime de atendimento: (   ) integral  (   ) itinerante 

Profissional compartilhado com outro aluno? (   ) Não (   ) Sim 

Nome do aluno que compartilha:____________________________________________________ 

 

Diretor(a):______________________________________________________________________ 

ATPs: _________________________________________________________________________ 

Data: ___/____/_______ 


