






A escola disponibiliza materiais didáticos adaptados, bem como 
formação continuada dos docentes e equipe multidisciplinar, número adequado 
de alunos por sala, envolvimento dos pais nas atividades da comunidade 
escolar, ambiente emocional favorável a aprendizagem, infra estrutura 
adaptada e adequada às necessidades dos alunos com deficiência. 

Materiais e ambientes didático-pedagógicos, programa LIVOX de 
comunicação alternativa, óculos 30, DVD, TV , tablet, note book, Data show, 
acervo de biblioteca, livros didáticos, livros ampliados, livros em Braille, 
fantoches, e outros, jogos pedagógicos. 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PLANO DE AÇÃO EDUCACIONAL DE 
ACORDO COM O REGIMENTO ESCOLAR 

A Equipe Multidisciplinar fornecerá apoio nas áreas de fonoaudiologia e 
psicologia buscando auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, 
através de supervisão, orientações ao professores, pais e intervenções nas 
turmas quando necessário. 

O Calendário Escolar é organizado de maneira a cumprir a carga horária 
mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar. Sendo previsto o início do ano letivo para 
alunos em fevereiro e o encerramento em dezembro e o recesso escolar 
conforme calendário escolar 2021. Os trabalhos pedagógicos serão oferecidos 
de forma presencial e caso haja necessidade de atendimento remoto devido à 
condições de pandemia poderão ser fornecidas as atividades à distância, bem 
como por meio virtual com aulas online ou por chamadas de vídeo. 

São encaminhadas anualmente as atas de resultado dos alunos à 16ª 

CRE e o boletim escolar semestralmente aos pais dos alunos, bem como serão 
feitas reuniões de pais sempre que necessário. 

PRINCIPAIS AÇÕES E METAS: 

Avaliações de alunos novos, seminário e devolução aos pais. 
Atendimento escolar em turmas multicicladas, de estimulação precoce, 

EJA, AEE. 
Matrículas e rematrículas dos alunos. 
Formação de turmas 
Elaboração do PPP, Planos de Estudos e PEI conforme a necessidade 
Formação de professores e equipe técnica 
Formação para todos os funcionários 
Reunião com Pais 
Reuniões pedagógicas de professores e equipe técnica 
Realizar reuniões administrativas, ou de discussão do plano de ação 

da escola, assim como estudos de caso e orientações necessárias ao trabalho 
pedagógico. 








