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Rede nº 477/2021 

Data: 30/07/2021 

Assunto:  ATUALIZAÇÃO DAS  INFORMAÇÕES DE RETORNO PRESENCIAL, 

TRANSPORTE E CUIDADOR DOS ESTUDANTES PUBLICO ALVO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

 

Senhores Diretores,  

 

 

Conforme regulamentado pelo Decreto nº 65.384, de 17/12/2020, e pela 

Resolução SEDUC nº 65, de 26/07/2021, o retorno das aulas e atividades 

presenciais da rede estadual, a partir do segundo semestre de 2021, em relação 

aos alunos público-alvo da Educação Especial:  

a) Observar que as orientações de retorno são válidas para todos os alunos e que, 

portanto, podem voltar ao presencial (ou seja, independentemente de o aluno ter 

uma deficiência ou não), anotar no cadastro Anotação no CADASTRO DE 

SUPORTE AOS ALUNOS PAEE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8QS0VBiKpneGSutgmL_45a-

tb_cDZKD/edit#gid=353578494  informando os dias da semana e horário que o 

aluno frequentará, assim os suportes serão ofertados de acordo com a necessidade.  
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b) Para solicitação de cuidador seguir o procedimento e enviar documentação 

conforme Rede 360 de 18 de junho de 2021; 

c) Para solicitação de transporte especial seguir o procedimento e enviar 

documentação conforme Rede 356 de 18 de junho de 2021; 

d)  No caso dos alunos surdos ou com baixa audição que fazem uso de leitura labial, 

a escola deve providenciar a compra de máscaras transparentes para professores 

e alunos da turma, usando os recursos do PDDE Paulista;  

e) Alunos com deficiência visual (baixa visão ou cego), mandar um email por estudante 

informando nome do, serie, lista de livros, cadernos e materiais necessários de 

acesso ao currículo no email marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br; 

f) Casos omissos devem ser trazidos para análise da Diretoria de Ensino – 

marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br  

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela PCNP Marcia Herrera no ramal 

2209-9850 / 11-98108-3638, e-mail marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br. 
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Atenciosamente,  

 

Profª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 


