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RESOLUÇÃO Nº 119/2000/CEE 
 

 

Estabelece normas para a Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino e dá 
outras providências. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE, no uso de suas 
atribuições legais,  de acordo com o art. 208 da Constituição Federal e a Lei nº 9394/96, 
no seu art. 8º,  § 2º combinado com o 10, inciso V, com base, ainda, nos arts. 58 a 60 
desta mesma Lei que tratam da Educação Especial, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º -  A Educação Especial, parte integrante da Educação, visa 
proporcionar, através de atendimento educacional especializado, o desenvolvimento 
pleno das potencialidades do educando com necessidades especiais, oferecida 
preferencialmente na rede regular pública ou privada de ensino. 

Parágrafo único -  O aluno portador de necessidades educacionais especiais 
poderá ser integrado em programas de Educação de Jovens e Adultos, de acordo com 
avaliação psicopedagógica realizada por equipe especializada da instituição educacional 
de origem e faixa etária. 

Art. 2º - Entende-se por aluno portador de necessidades especiais aquele que 
apresenta características próprias e diferentes dos demais alunos no domínio da 
aprendizagem curricular correspondente à sua idade, requerendo recursos pedagógicos e 
metodologias educacionais específicas, classificando-se conforme o caso em: 

I. aluno portador de deficiência: aquele que, em razão de apresentar 
deficiência de natureza sensorial, mental, física ou múltipla, necessita, seja no ambiente 
escolar ou fora deste, de cuidados especiais para o seu desenvolvimento; 

II. aluno portador de conduta típica: aquele que apresenta 
manifestações de comportamento, típicas de portadores de síndromes e características 
psicológicas, neurológicas ou psiquiátricas, capazes de ocasionar atraso em seu 
desenvolvimento ou dificuldades no seu relacionamento social, a ponto de exigir 
atenção especial; 

III. aluno portador de altas habilidades:  aquele que atua 
precocemente com notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos 
seguintes aspectos isolados ou combinados: capacidade intelectual e de liderança, 
aptidão acadêmica específica, talento especial para as artes, criatividade e capacidade 
psicomotora. 

 



 

Art. 3º - O ingresso do educando em programas e/ou modalidades de ensino da 
Educação Especial só deverá ocorrer quando for submetido a diagnóstico 
multiprofissional, compreendendo avaliação médica, psicológica, pedagógica e social. 

Parágrafo único – A família deverá ser elemento indispensável no processo de 
avaliação, objetivando auxiliar o diagnóstico do aluno. 

Art. 4º - Para o educando portador de necessidades especiais que não se 
integrar nas classes comuns de ensino regular o atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sendo-lhe assegurado o direito de retornar 
ao ensino regular quando apresentar condições suficientes. 

Art. 5º - O atendimento educacional especializado será feito em classes 
especiais, escolas ou serviços especializados, conforme as orientações seguintes: 

I. o atendimento em classe  especiais de unidades de ensino regular 
obedecerá a um currículo adaptado ao tipo de atendimento especial necessário, 
cuja programação será desenvolvida por professor especializado; 

II. o atendimento em escola especial voltada exclusivamente para o 
atendimento de portadores de necessidades especiais será feito através de 
currículos adaptados e procedimentos de apoio psicopedagógico, realizados por 
recursos humanos especializados, utilizando equipamento didático adequado; 

III. o atendimento de serviços especializados será realizado mediante 
projetos específicos, sob a orientação de equipe multiprofissional para atender às 
peculiaridades do ensino especial oferecido, desenvolvendo e aplicando 
currículos apropriados às características da clientela. 

 

 

Art. 6º - O aluno com necessidades especiais integrado à rede regular de 
ensino, sempre que a situação exigir,  deverá ser encaminhado, em outro turno, pelo 
professor do ensino regular capacitado, para receber adequado atendimento educacional 
complementar na própria escola ou fora dela, em instituição especializada. 

Parágrafo único – O atendimento educacional complementar de que trata o 
caput deste artigo terá como objetivo proporcionar a eliminação total ou parcial das 
dificuldades que cerceiam o desenvolvimento pleno do educando. 

Art. 7º - Ao educando portador de deficiência mental severamente prejudicado 
e ao portador de deficiências múltiplas associadas a graves comprometimentos será 
estimulado o atendimento especializado em escolas especiais. 

Art. 8º - O aluno portador de altas habilidades deverá ser atendido em classe 
comum, integrada por alunos da mesma faixa etária recebendo, no entanto, atendimento 
especial que, sem fixar-se exclusivamente nos principais talentos ou tendências 
reveladas, contribua para o desenvolvimento integral da sua personalidade. 

§ 1º - O atendimento especial ao portador de altas habilidades pode abranger, 
de forma isolada ou combinada, avanço de escolaridade e enriquecimento de currículos 



ou outros recursos que propiciem a melhor orientação ao desenvolvimento do seu 
potencial. 

§ 2º - O avanço da escolaridade somente poderá ocorrer quando o aluno 
demonstrar, mediante avaliação específica, desempenho acentuadamente superior ao 
normal em qualquer área de estudo. 

§ 3º - Para atender à aptidão específica ao portador de altas habilidades a escola 
poderá, sem prejuízo dos estudos regulares do aluno: 

a) oferecer oportunidade de aprofundamento de estudos no próprio 
estabelecimento de ensino, mediante o cumprimento de programação 
especial; 

b) oferecer estudos complementares em instituições especializadas 
destinadas ao desenvolvimento geral e ao cultivo de talentos específicos. 

§ 4º - Em quaisquer das situações previstas nos parágrafos anteriores, o aluno 
deverá ter acompanhamento de um especialista em educação de portadores de altas 
habilidades. 

Art. 9º - Os profissionais que atuam na Educação Especial deverão estar 
qualificados para o exercício da função e permanentemente atualizados. 

§ 1º – O professor de classe comum que atender portadores de necessidades 
especiais deverá receber orientação de profissional especializado. 

§ 2º - O trabalho do professor de classe comum deverá ser realizado de forma 
integrada com os pais e profissionais especializados, objetivando o melhor 
desenvolvimento do educando. 

Art. 10 – A autorização de funcionamento de estabelecimentos voltados para o 
atendimento educacional especializado será concedido pelo Conselho Estadual de 
Educação. 

Art. 11 – O processo de autorização de estabelecimento de Educação Especial 
deverá ser dado entrada no CEE, 180(cento e oitenta) dias antes da data prevista para o 
início de suas atividades, instruído com a documentação seguinte: 

I. requerimento inicial dirigido ao Presidente do CEE, subscrito pelo 
representante legal da pessoa física ou jurídica que mantenha o estabelecimento; 

II. indicação do(s) Diretor(es) responsável(is) pelo funcionamento do 
estabelecimento, acompanhada de prova de qualificação profissional; 

III. indicação do(s) responsável(is) pela Coordenação Pedagógica, 
acompanhada de prova de habilitação; 

IV. indicação do nome do(s) Secretário(s), acompanhado de prova de 
habilitação; 

V. discriminação do Corpo Docente qualificado, acompanhado de 
prova de habilitação; 

VI. apresentação de declaração de contrato de trabalho dos 
funcionários quando se tratar de escolas pertencentes à rede particular de ensino; 

VII. prova de garantia de funcionamento do estabelecimento de 
ensino, expressa por um dos seguintes documentos; 

a) cópia do ato legal de criação, no caso de estabelecimento da rede 
oficial; 



b) prova de direito ao uso do(s) prédio(s) ou da propriedade dos 
mesmos; 

VIII. planta baixa do(s) prédio(s) em que funcionará o estabelecimento, 
com indicação das áreas livres para recreação, prática esportiva e indicação de 
localização das diversas dependências, para os estabelecimentos da capital e do 
interior do Estado; 

IX. estatuto ou contrato social da pessoa jurídica de direito privado, 
da mantenedora do estabelecimento, devidamente registrado no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas quando couber e 
fotocópia do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ, e na Prefeitura Municipal; 

X. certidão negativa de denominação; 
XI. declaração assinada pelo Diretor da unidade escolar informando 

ter  conhecimento de que só poderá encerrar ou paralisar as atividades escolares 
após o cumprimento do ano letivo; 

XII. plano de implantação progressiva adequado às peculiaridades da 
Educação Especial; 

XIII. instalações e equipamentos adequados ao tipo de necessidade a 
atender; 

XIV. equipe técnica interdisciplinar composta de especialista das áreas 
de pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e 
assistência social, conforme a modalidade de atendimento; 

XV. projeto específico para atendimento aos portadores de 
necessidades especiais que indique os métodos, as técnicas, os recursos e os 
equipamentos que serão utilizados no atendimento educativo; 

XVI. projeto da área física destinada a prestação de serviços 
educacionais especializados; 

XVII. regimento escolar ou emenda adequado às peculiaridades 
do atendimento especial; 

XVIII. currículo adaptado aos diferentes tipos de necessidades 
especiais do educando, ordenado em seqüência adequada aos níveis de 
desenvolvimento do aluno, devendo incluir a prática de desportos e educação 
física, observando-se as normas de segurança compatíveis com a natureza e o 
grau da deficiência apresentada; 

XIX. parecer técnico do órgão competente da Educação Especial da 
Secretaria de Estado da Educação e do Desporto e Lazer. 

 

Parágrafo único - A autorização para funcionamento será concedida pelo prazo de 
04(quatro) anos, devendo o estabelecimento solicitar a sua prorrogação a cada 
04(quatro) anos. 

Art. 12  - O pedido de prorrogação da autorização deverá ser dirigido ao 
Presidente do CEE, 180(cento e oitenta) dias antes de findo o prazo da resolução 
autorizativa, assim  instruído: 

I. fotocópia do último ato legal para o funcionamento do estabelecimento 
de ensino; 

II. apresentação de prova de contrato de trabalho dos funcionários quando 
se tratar se de escolas pertencentes à rede particular de ensino; 



III. atestado fornecido pela Delegacia Regional do Trabalho de que a 
unidade de ensino particular vem cumprindo as disposições da 
legislação do trabalho quanto ao contrato de seus funcionários; 

IV. quadros demonstrativos do corpo docente qualificado e técnico-
administrativo acompanhados de prova de habilitação; 

V. cópia do regimento escolar autenticado pelo CEE; 
VI. quadro demonstrativo da receita e da despesa da unidade pertencente à 

rede particular de ensino ou de sua mantenedora; 
VII. demonstrativo de matrícula  e evasão, por ano letivo, a partir do último 

ato autorizativo; 
VIII. alterações e modificações ocorridas no processo anterior. 
 

Art. 13 – A Educação Especial para o trabalho será oferecida aos portadores de 
necessidades especiais, desde  os que não apresentem possibilidades de absorção no 
mercado de trabalho competitivo aos que possuam altas habilidades nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora. 

Parágrafo único – Este tipo de atendimento será realizado mediante articulação 
com os órgãos oficiais e privados afins atendendo aos padrões técnicos estabelecidos 
por especialistas de diferentes áreas de trabalho. 

Art. 14 – Os casos omissos serão submetidos ao CEE para análise e posterior 
deliberação. 

Art. 15 – Esta Resolução entrará em vigor, após homologada, na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 21 de setembro de 2000 

 

Antônio Dantas de Oliveira 

PRESIDENTE 


