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Assunto: RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE UTILIZAM OS 

SERVIÇOS DE CUIDADOR E TRANSPORTE ESPECIAL “URGENTE” 

 

Senhores Diretores, 

 

Com o objetivo de garantir a continuidade do atendimento de cuidadores e do 

transporte especializado aos alunos da educação especial, solicito a atualização de 

todos os documentos para continuidade e obtenção destes suportes, uma vez que os 

contratos em andamento só poderão ser renovados com esta atualização. 

É importante observar que os documentos foram alterados, motivo pelo qual 

anexamos os modelos aprovados para 2020. Os pedidos já efetuados em 2020 

deverão ser atualizados principalmente com a entrega da ficha médica “documento 

novo” para obter cuidador. 

Os documentos deverão ser entregues no Núcleo Pedagógico até 20 de março de 

2020. 

 

Cuidador:  

 

Modelo de Check List 

Modelo de Ficha SED com indicação da necessidade do cuidador; 

Modelo de Oficio da Direção; 

Modelo de Termo de solicitação; 

Modelos de questionário Individual; 

Modelo de Ficha médica e laudo médico. 
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Transporte Especial:  

 

Observem que os modelos abaixo não contem “logo” de empresa, assim é necessário 

que seja utilizado estes modelos, sob-risco de devolução: 

 

Oficio da direção solicitando o serviço; 

Ficha SED com a indicação do transporte especializado; 

Comprovante de endereço; 

Solicitação de próprio punho do responsável pelo aluno; 

Ficha médica com assinatura e carimbo médico; 

Ficha de programação de viagem; 

 

Certifiquem-se da coleta das assinaturas de acordo com os documentos 

solicitados.  

 

Reitero que o preenchimento das informações do suporte necessário aos alunos 

PAEE nos auxilia na identificação de possíveis adequações que a escola solicitou e 

não recebeu, e o mais importante é que através desta planilha somos informados 

quando o suporte foi concedido. Para esta atualização acesso segue o hiperlink:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MkAJl_t4FiPRA1eLJ26_28Fv2tP4lG7Uh

3LWLX0ghAY/edit#gid=0  

 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Márcia Herrera no Núcleo 

Pedagógico no telefone 22099850. 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MkAJl_t4FiPRA1eLJ26_28Fv2tP4lG7Uh3LWLX0ghAY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MkAJl_t4FiPRA1eLJ26_28Fv2tP4lG7Uh3LWLX0ghAY/edit#gid=0
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Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 


