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SME DIVULGA ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO DOMICILIAR PARA 

PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

 

A Secretaria Municipal da Educação (SME) suspendeu as aulas presenciais na Rede 

Municipal de Ensino, conforme determina o Decreto Nº 14.611, de 17 de março de 

2020, com prorrogação dessa medida, de acordo com Decreto Nº 14.626, de 28 de 

março de 2020, sobre a situação de emergência em saúde e dispõe medidas para 

enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus. 

No período de suspensão das aulas presenciais, a SME contará com o trabalho 

domiciliar dos professores, gestores e dos técnicos da Rede Municipal de Ensino, para 

que juntos possamos dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos.  

Neste contexto, compreendendo a importância de garantir a todos os estudantes da Rede 

Municipal de Ensino os direitos de aprendizagem, zelando pela saúde de todos os 

cidadãos e contribuindo com as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, a 

SME orienta sobre interações/vivências e atividades domiciliares a serem realizadas 

durante todo o período de suspensão de aulas presenciais, devido à situação 

emergencial, em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 

9.394/1996, § 4o do Art. 32, conforme segue: 

Professores das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM): Considerando a 

especificidade do Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado nas SRM, 

trabalho direcionado ao acompanhamento dos alunos com deficiência, transtorno do 

espectro autista e altas habilidades ou superdotação, matriculados da rede municipal de 

Fortaleza, que tem como objetivo central o desenvolvimento integral dos alunos, a SME 

adotará como estratégia a orientação que os professores do AEE deem continuidade aos 

Estudos de Caso, aos Planos de Atendimento Individuais, a organização dos materiais 

(jogos e atividades) programados nos planos, atualizem os relatórios dos alunos, 

organizem orientações e propostas de flexibilização de atividades, para compartilhar 

com os professores da sala comum, que atendam as demandas dos estudantes e  

realizem o acompanhamento e orientem as famílias sobre a organização da rotina e as 

especificidades de cada estudante, por meio de canais de comunicação, como: contato 

telefônico, Whatsapp e outros. O objetivo é garantir, dessa forma, o diálogo direto com 

o responsável pelo estudante. A Secretaria reconhece a relevância do trabalho dos 

profissionais dessa área no apoio aos demais professores e às famílias na promoção do 

desenvolvimento pleno dos alunos e fortalecimento dos vínculos. 
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Os demais profissionais que exercem as suas atividades laborais em outros ambientes da 

instituição, tais como: professores que encontram-se em processos de readequação e 

readaptação funcional, estagiários, orientadores educacionais, deverão organizar o 

planejamento semanal de suas ações, juntamente com a gestão de cada unidade escolar, 

a partir das atividades exercidas pelo profissional, visando atender a necessidade da 

instituição educacional. 

Ressaltamos aqui a necessidade de cada unidade escolar fortalecer a parceria entre o 

diretor, coordenadores pedagógicos, professores e os diversos profissionais de cada 

instituição. Tudo isso, buscando o desenvolvimento das ações pedagógicas e o 

fortalecimento de aprendizagens significativas para os estudantes, durante esse período 

de suspensão de aulas presenciais e a realização de estudos domiciliares.  

Contamos com a colaboração de todos. 


