FLUXOGRAMA 1 – AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO DE ALUNOS DEFICIENTES OU COM SUSPEITA DE DEFICIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Aluno Faltoso

Aluno com deficiência

Sala Regular

(continuação na PARTE 2)

PARTE 1

A equipe gestora (CP)
entra em contato com a
família

Família atendeu

Aluno com suspeita de
deficiência

Família não atendeu

U.E orienta a
família quanto à
evasão escolar

Acionar o Conselho
Tutelar

A criança atende aos indicadores de deficiência
descritos no INSTRUMENTO 8?

Não

Sim

Professor da sala regular
preenche INSTRUMENTO 1
(continuação na PARTE 2)

Apresenta dificuldade
de Aprendizagem?

Não

Orientações ao
professor da sala regular
pelo CP

Sim

Grupo de
orientação à
queixa escolar
SEDUC e
atividade

GAP/ Recuperação
contínua

Alta

Não

pedagógica

Dificuldade persiste?

Sim

Professores e gestores
preenchem o
INSTRUMENTO 6 e
enviam à Equipe Multi
via supervisão

Aluno com
deficiência (cont.)

Professor sala regular encaminha
INSTRUMENTO 1 preenchido via
CP ao professor AEE

PARTE 2

CP notifica a família a respeito da
necessidade de avaliação no AEE

Aluno atende aos

indicadores de
deficiência descritos no
INSTRUMENTO 8 (cont.)

CP notifica a família da
sua responsabilidade
pela estimulação e
atendimento do aluno

A família autorizou o
encaminhamento para o
AEE?

A família atendeu?

Não

Acompanhamento
externo

Não
Sim

Sim
2ª notificação à família quanto a
sua responsabilidade pela
estimulação e atendimento do
aluno - CP

Família
Relatório bimestral
das instituições
para as escolas

atendeu?
Não

Professor AEE solicita sondagem
aos professores
especialistas/projetos via CP
através do INSTRUMENTO 2

Responsável não
compareceu à
sondagem familiar

CP entra em contato
com familiares e
reagenda

Sim

Conselho
Tutelar

Professor AEE inicia processo
avaliativo: Sondagem familiar
(INSTRUMENTO 3)

Professor AEE: questionário do
aluno (INSTRUMENTO 4) e
avaliação diagnóstica
(INSTRUMENTO 5)

Devolutiva do AEE para a UE e família
** continua na PARTE 3

PARTE 3
Devolutiva do AEE
para a UE e família

DEFICIENTES
(lançar na PRODESP)
**continua na PARTE 5

DÚVIDA SE O ALUNO É
DEFICIENTE
(não lançar na PRODESP)

NÃO DEFICIENTES
(não lançar na PRODESP)

**continua na PARTE 4

Não deficientes que
necessitam de
acompanhamento

Não deficientes com
dificuldades de
aprendizagem

Com atendimento
no AEE: casos
excepcionais/
realizar
encaminhamentos
e relatório de
atendimento

Sem atendimento no AEE:
documentar em relatório
encaminhamentos e
orientações ao professor
da sala regular. Caso haja
necessidade, seguir o
fluxo da dificuldade de
aprendizagem (PARTE 1).

Se necessário,
atendimento na saúde
(UBS e CAPS) e
assistência social.

DÚVIDA SE O ALUNO É DEFICIENTE
(não lançar na PRODESP)

PARTE 4
Solicitação de intervenção
Equipe Multi
(INSTRUMENTO 6), via
supervisão, com cópia de
todos os instrumentos

Avaliação da Equipe Multi - DI
(análise de relatórios e
observação do aluno) e
devolutiva para professor de
AEE via supervisão

Não

Devolutiva do AEE
para a U.E e família

Sim
Seguir fluxo para criança
deficiente (PARTE 5) com
atendimento

Parecer técnico da Equipe valida atendimento?
Avaliação da Equipe Multi - TGD
(análise de relatórios e observação
do aluno) e devolutiva para
professor de AEE via supervisão

Devolutiva do AEE
para a U.E e família

Parecer técnico da Equipe valida atendimento?

Sim

Realizar os encaminhamentos
necessários e orientações à
unidade escolar
Devolutiva do AEE
para a U.E e família

Após aluno ser
laudado, lançar na
PRODESP

Seguir fluxo para criança
deficiente (PARTE 5) com
atendimento sem lançar na
PRODESP

Aluno ainda não laudado, não
lançar na PRODESP. Realizar o
atendimento e aguardar o laudo.

Atendimento na saúde
(UBS e CAPS) e
assistência social.

DEFICIENTES
(lançar na PRODESP)

PARTE 5

Com
atendimento

Deficiência visual:
AEE no Ciadeva

Sem
atendimento

PDI com professor AEE

Beneficia-se apenas da
sala regular (orientação ao
professor)

Realiza acompanhamento
pedagógico externo –
relatórios bimestrais da
instituição

INSTRUMENTO 7

Deficiência
auditiva

Leve: AEE no
Ciadeva

Se necessário (casos graves
encaminhados à sala regular pelo
Amor Perfeito e casos específicos que
necessitem de orientação e suporte
fisio/fono/psico): suporte da equipe
do Amor Perfeito ao Ensino Regular

Realizar os encaminhamentos
necessários e orientações à
unidade escolar

Moderada/Surdez: escolarização no Ciadeva
(matrícula na U.E. O Ciadeva envia
documentação para alimentação dos dados do
aluno no sistema, sendo de responsabilidade
da escola alimentá-lo).

Atendimento na saúde
(UBS e CAPS) e
assistência social.

Fluxograma 2 - AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO DE ALUNOS DEFICIENTES OU COM SUSPEITA DE DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Aluno com suspeita
de deficiência

Sala regular

Orientações quanto à
estimulação na U.E Não será
realizado atendimento.

Deficiência
Intelectual

Aluno Faltoso
Deficiência Auditiva (DA)

Aluno com
deficiência laudada
Entrar em contato
com a família

Família

Deficiência Visual (DV)

Sim

atendeu?

Não

Acionar o
Conselho
Tutelar

Avaliação a partir
de 1 ano

UE orienta a
família quanto à
evasão escolar

Repetir o fluxo de
encaminhamento para
avaliação da EMEF. Enviar
o INSTRUMENTO 1 via
supervisão.

Sim

Encaminhamentos
e orientações

necessários

Criança com
deficiência laudada,
lançar na Prodesp

Criança não laudada,
não lançar na
Prodesp. Realizar o
atendimento e
aguardar o laudo.

Avaliação a
partir do Jardim
I – 4 anos

Transtorno Global do
desenvolvimento (TGD)

Avaliação da
Equipe Multi
e Ciadeva
(DA e DV)

CP notifica a família a respeito da
necessidade de avaliação

DA e DV

Devolutiva
para família e
U.E

Solicitar avaliação
do AEE via
supervisão
INSTRUMENTO 1

Encaminhamentos
e orientações

Solicitação de avaliação
para Equipe Multi. Enviar
INSTRUMENTO 6 via
supervisão.

Sim

necessários

TGD
Encaminhamentos
e orientações

Avaliação da
Equipe Multi (TGD)

necessários

Atendimento na saúde (UBS e CAPS) e
assistência social. Se necessário, AEE no
Ciadeva (DA e DV)

Não

