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Rede nº 023/21 

Data: 20/01/2021 

Assunto: “ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA  ATENDIMENTO DOS 

ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- TRANSPORTE, 

CUIDADOR  e APE” até 22/01/2021. 

 

 

Senhores Diretores, 

 

 

Peço especial atenção para atualização das informações dos apontamentos 

necessários, para que não haja interrupção dos suportes que por força de legislação e 

de direito devem ser oferecidos aos alunos público alvo da educação especial. As 

informações devem ser digitadas no link abaixo até 22/01/2021. 

https://drive.google.com/file/d/1V8QS0VBiKpneGSutgmL_45a-

tb_cDZKD/view?usp=sharing.  

Para facilitar o preenchimento, a equipe de educação especial fará live dia 

21/01/2021 às 9 horas direcionada ao preenchimento dos dados para as escolas que 

desejarem participar, segue o link: 

https://meet.google.com/aiu-kgjj-qze?authuser=1  

  

Na planilha constam 71 abas, uma para cada escola, os alunos apontados com 

deficiência já estão digitados, a escola caberá apenas atualização das informações 

referente aos suportes necessários para que o estudante tenha acesso ao currículo 

regular e atendimento especializado.  Os alunos matriculados e em sala de recursos ou 

itinerância estão duplicados na planilha para que as informações sejam mais precisas 

possíveis para cada horário. 

  

https://drive.google.com/file/d/1V8QS0VBiKpneGSutgmL_45a-tb_cDZKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V8QS0VBiKpneGSutgmL_45a-tb_cDZKD/view?usp=sharing
https://meet.google.com/aiu-kgjj-qze?authuser=1
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Assim, será necessário informar: 

  

Transporte especializado: Se o aluno não precisa digitar N, se precisa S, se já possui, 

informar se é ligado, Atende ou Unicarga.  

Os documentos necessários para solicitação e atualização serão informados em rede 

específica. 

  

Cuidador : Se o aluno não precisa colocar N, se precisa colocar S. 

Os documentos necessários para solicitação e atualização serão informados em rede 

específica. 

Atendimento especializado: Todos os alunos deverão ser avaliados e se for 

necessário ser matriculado em turmas sala de recursos ou itinerância. Os alunos que 

não constam duplicado é porque não estão matriculados em AEE, portanto será 

necessário fazê-lo assim que possível. Para a avaliação e matrícula no AEE, a equipe 

de educação especial está à disposição para orientação e viabilização. 

  

Retorno Presencial: A escola deverá informar se o aluno retornará as aulas 

presenciais em fev/2021. 

  

Atendimento remoto: Colocar quais as necessidades deste aluno para que tenha 

acesso às aulas remotas, se possível informar quais os entraves para que ele tenha 

este acesso. 

  

Afastamento médico: Informar se o aluno está afastado por encaminhamento médico 

por prazo igual ou superior a seis meses. 

  

Classe hospitalar: Informar se o aluno está internado sem previsão de alta, ou com 

indicação de período longo de internação. 
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Em caso de matrícula nova, sugiro que as informações sejam coletadas na escola que 

o aluno frequentou em 2019/2020 e se possível confirmação com a família. 

  

  

 

Atenciosamente, 

  

  

  

Profª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


