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3 d9 Educ^o Inclusive para alunos com deficiencias, Transtornos Globais

. 5er,vO'Vimento. Transtornos do Espectro Autista e Altas Habilidades\Superdotagao da
e municipal de ensino de Cabaceiras acreditando aue a inclusao e o metodo, - de Cabaceiras, acreditando que a inclusao e _

i ansformador de uma sociedade. pois a ideia da inclusao e mais do que somente garantir
o acesso a entrada de alunos nas institutes de ensino, mas de garantir que todos os
a unos com ou sem deficiencia tenham a oportunidade de conviverem e aprenderem

juntos

A inclusao perpassa pelas dimensoes humanas, social e politica, e vem,

gradualmente se expandindo na sociedade contemporanea, de forma a auxiliar no

desenvolvimento das pessoas em geral, de modo a contribuir para a reestruturagao de

praticas e agoes mais inclusivas e sem preconceitos. Entende-se por inclusao a garantia a

todos, do acesso continuo ao espago comum da vida em sociedade, sociedade esta que

deve estar orientada por relagoes de acolhimento a diversidade humana, de aceitagao as

diferengas individuals, de espago coletivo, na equiparagao de oportunidades de

desenvolvimento com qualidade, em todas as dimensoes da vida.

Trata-se de uma reestruturagao da cultura, da pratica e das politicas vivenciadas nas

escolas de ensino regulares, de modo que estas respondam a diversidade dos alunos. E

uma abordagem humanistica, democratica, que percebe o sujeito e suas singularidades,

tendo como objetivos o crescimento, a satisfagao pessoal e a insergao social de todos.

A Lei sera de grande importancia para a nossa sociedade, precisamos desenvolver

agoes que possam atender as necessidades e melhorar a educagao especial e inclusiva do

nosso municipio.

“...o principio fundamental da escola inclusiva e o que todas as criangas deveriam

aprenderem juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferengas que

possam ter." (Declaragao de Salamanca)

Pelo exposto, solicitamos a atengao dos Senhores Legisladores desta Casa para a

apreciagao deste Projeto de Lei.
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^ OJE i O DE LEI N" E X 2022. Cabaceiras, 18 de fevereiro rJe 2022.

Ementa: "DISPOE SOBRE A POUTICA MUNICIPAL DE

EDUCAQAO ESPECIAL NA PERSPECT1VA DA EDUCAPAO
INCLUSIVA PARA ALUNOS COM DEFICIENCY,

TRANSTORNOS GLOBAIS DO

DESENVOLVIMENTOrTRANSTORNOS DE ESPECTRO

AUTISTA (TEA ) E ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTApAO

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICiPIO DE

CABACEIRAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.”

Art. 1° Fica instituida a Politics Municipal de Educapao Especial na perspectiva da
educapao inclusive no ambito da Rede Municipal de Educapao do municipio de Cabaceiras

Art. 2° Constitui objeto da Politica Municipal de Educapao Especial na perspectiva
da educapao inclusive a disponibilizapao do acesso, da permanencia, da participapao e da
aprendizagem dos alunos publico-alvo da Educapao Especial em turmas comuns da rede
regular de ensino.

§ 1° Sao alunos considerados publico-alvo da Educapao Especial os alunos com
deficiency , Transtornos Globais do Desenvolvimento/Transtornos do Espectro Autista
(TEA)) e altas habilidades\superdotapao, nos termos da Lei n°13.146 de 06 de julho de
2015; do Decreto n°6.949 de 25 de agosto de 2009; e da Lei n° 12.764 de 27 de dezembro
de 2012.
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§ 2° O Atendimento Educacional Especializado dever ocorrer na rede regular de ensino
com a garantia do sistema educacional inclusivo de salas de recursos multifuncionais,

servipos especializados publicos ou conveniados.

Art. 3°. As diretrizes de funcionamento dos servipos especializados em Educapao
Especial, assim como a assessoria e a supervisao serao estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educapao de Cabaceiras.
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