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Assunto:  MANUAL ORIENTADOR - USO DO PDDE-PAULISTA PARA A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Senhores Diretores,  

 

A Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, ao reconhecer a 

identificação e a disponibilização de recursos pedagógicos acessíveis e de Tecnologia 

Assistiva ao processo de ensino e aprendizagem dos(as) estudantes elegíveis aos 

serviços da Educação Especial enquanto estratégia fundamental à inclusão dos(as) 

mesmos(as) em todo o ambiente escolar, traz como diretriz: 

Ampliação da rede de recursos pedagógicos, de acessibilidade e de Tecnologia 

Assistiva - Os recursos pedagógicos, de acessibilidade e de Tecnologia Assistiva 

serão constantemente identificados, atualizados, organizados e disponibilizados, 

conforme a necessidade de apoio ao(à) estudante, de modo a serem utilizados no 

cotidiano da escola. Considere-se que os esforços para organizar um currículo 

inclusivo não devem ser compreendidos como um conjunto de elementos apartados. 

Deve-se reconhecer que os saberes e práticas desenvolvidos pela modalidade da 

Educação Especial se destinam à participação plena do estudante na escola comum, 

com apoio de conjunto de recursos pedagógicos, de acessibilidade e de Tecnologia 

Assistiva necessários à superação das barreiras no ambiente escolar (Política de 

Educação Especial do Estado de São Paulo, 2021). 
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É neste contexto que o Centro de Apoio Pedagógico - CAPE, órgão técnico do 

Departamento de Modalidades e Atendimento Especializado - DEMOD, apresenta à 

rede estadual paulista o Manual Orientador: Uso do PDDE-Paulista para a Educação 

Especial, que tem por objetivo apoiar e orientar os(as) profissionais que atuam nas 

unidades escolares no que concerne à seleção e à compra de recursos pedagógicos 

acessíveis e de Tecnologia Assistiva necessários ao processo de ensino e 

aprendizagem dos(as) estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial, 

assim como a eliminação das barreiras para sua plena participação no ambiente 

escolar. 

 Para mais informações acesse o link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scd

s:US:00f22973-c0db-45b5-921d-

e0e05580cbb9#pageNum=33 ou aponte a câmera do celular 

para o QR Code ao lado.  

As dúvidas poderão ser esclarecidas pela PCNP Marcia Herrera no ramal 

2209-9850 ou  e-mail marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br. 

 

 

Atenciosamente,  

 

Profº Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino Região Norte 2 
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