
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

1 

 

RESOLUÇÃO Nº. 004/2009 
 
 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA O 
FUNCIONAMENTO DE SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAL, NO SISTEMA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE ENGENHO 
VELHO/RS. 
 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENGENHO VELHO, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no Art. 11, inciso III, da Lei 
Federal n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, o artigo 7º, inciso I da Lei Municipal nº. 
0575/2007 que Institui o Sistema Municipal de Ensino, e o artigo 10, inciso I da Lei 
Municipal nº. 0574/2007, resolve: 
 

Art. 1º - Definição de Sala de Recursos Multifuncional: é um serviço especializado 
de natureza pedagógica que apóia e complementa o atendimento educacional que 
suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os demais alunos) o 
atendimento educacional realizado em classes comuns da rede regular de ensino. Esse 
serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos 
adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, podendo estender-se a alunos 
de escolas próximas, nas quais ainda não exista esse atendimento. Pode ser realizado 
individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais semelhantes, em horário diferente daquele em que freqüentam a 
classe comum.  

 
Art. 2º - Alunado: Alunos regularmente matriculados na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental de 1º a 5º ano no ensino regular portadores de necessidades 
educacionais especiais e também: 

a) Alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem: aqueles que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 

b) Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam 
um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 
alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicose) e transtornos invasivos sem outra especificação. 
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c) Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 
potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 
ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 
Art. 3º - Ingresso: O aluno deverá: 
§ 1º - Estar matriculado e freqüentando a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano no ensino regular. 
§ 2º - Ter avaliação pedagógica de ingresso realizada no contexto do Ensino Regular, 

pelo: professor da Classe Comum, psicólogo, neurologista e psicopedagogo. 
§ 3º - Ter a avaliação pedagógica no contexto escolar registrada em relatório, com 

indicação dos procedimentos de intervenção e encaminhamento(s). 
§ 4º - Apresentar relatório de avaliação pedagógica no contexto, declaração de 

matrícula e encaminhamento, quando o aluno freqüentar a classe regular em outro 
estabelecimento. 

 
Art. 4º - Organização: 
§ 1º - Na Sala de Recursos, para 20 horas semanais, o número máximo é de 30 

(trinta) alunos, sendo o atendimento realizado por intermédio de cronograma. 
§ 2º - O horário de atendimento deverá ser em período contrário ao que o aluno 

está matriculado e freqüentando a classe regular. 
§ 3º - O aluno de Sala de Recursos deverá ser atendido individualmente ou em 

grupos de até 5 (cinco) alunos, com atendimento por meio de cronograma preestabelecido. 
§ 4º - Os grupos de alunos em atendimento serão organizados preferencialmente por 

faixa etária e/ou conforme as necessidades pedagógicas semelhantes dos mesmos. 
§ 5º - O cronograma de atendimento deverá ser elaborado pelo professor da Sala de 

Recursos junto com o professor da Classe comum e Coordenação 
Pedagógica/Psicopedagoga da Escola, em consonância com a indicação dos procedimentos 
de intervenção pedagógica, psicológica e neurológica que constam no relatório da avaliação 
no contexto escolar. 

§ 6º - No cronograma deverá estar garantido um período para o encontro entre o 
professor da Sala de Recursos, o professor da Classe Comum e a Coordenação 
Pedagógica/Psicopedagoga da Escola em que o aluno freqüenta a Classe Comum. 

§ 7º - O aluno deverá receber atendimentos de acordo com as suas necessidades, 
podendo ser de 2 (duas) a 4 (quatro) vezes por semana, não ultrapassando 2 (duas) horas 
diárias. 

§ 8º - O professor da Sala de Recursos deverá prever: 
a) controle de freqüência dos alunos através de formulário elaborado pela própria 

escola; 
b) contato periódico com o professor da Classe Comum e Coordenação 

Pedagógica/Psicopedagoga da Escola para acompanhamento do desenvolvimento do aluno; 
§ 9º - A pasta individual do aluno, além dos documentos exigidos para a Classe 

Comum, deverá conter os relatórios de avaliação pedagógica no contexto escolar e de 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

3 

 

acompanhamento trimestral, elaborados pelos professores da Sala de Recursos e da Classe 
Comum, analisados e vistados pela Coordenação Pedagógica/Psicopedagoga. 

§ 10º - Quando o aluno freqüentar a Sala de Recursos em outra escola deverá haver 
na pasta individual da Classe Comum a documentação acima citada, vistada pela equipe 
responsável de ambas as escolas. 

§ 11º - No Histórico Escolar não deverá constar que o aluno freqüentou Sala de 
Recursos. 

§ 12º - Caberá à Secretaria da Escola que mantiver a Sala de Recursos a 
responsabilidade de organizar e manter a documentação do aluno atualizada. 

 
Art. 5º - Recursos Humanos: 
§ 1º - Para atuar na Sala de Recursos o professor, conforme Lei 9.394/96, art.59 

deverá ter: 
a) especialização em cursos de Pós-Graduação na área específica ou; 
b) Licenciatura Plena com habilitação em Educação Especial ou; 
c) habilitação específica em Nível Médio, na extinta modalidade de Estudos 

Adicionais e atualmente na modalidade Normal. 
§ 2º - Equipe multiprofissional será composta por: psicóloga, neurologista, 

psicopedagoga e Coordenadora Pedagógica da Escola ou da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura; 

§ 3º - Para atuar em Sala de Recursos Multifuncional recomenda-se que o professor 
tenha experiência de no mínimo 2 (dois) anos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Art. 6º - Recursos Materiais: 
§ 1º - Espaço Físico: tamanho adequado, localização, salubridade, iluminação e 

ventilação de acordo com os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 
9050/1994). 

§ 2º Materiais pedagógicos: a escola, por intermédio de sua mantenedora, preverá e 
proverá para a Sala de Recursos Multifuncional materiais pedagógicos específicos, 
adequados às peculiaridades dos alunos, para permitir-lhes o acesso ao currículo. 

 
Art. 7º - Aspectos Pedagógicos: 
§ 1º O trabalho a ser desenvolvido na Sala de Recursos deverá partir dos interesses, 

necessidades e dificuldades de aprendizagem específicas de cada aluno, oferecendo 
subsídios pedagógicos e contribuindo para a aprendizagem dos conteúdos na Classe 
Comum. 

§ 2º - A programação elaborada deverá contemplar as áreas do desenvolvimento 
(cognitiva, motora, sócio-afetiva-emocional) de forma a subsidiar os conceitos e conteúdos 
defasados no processo de aprendizagem, para atingir o currículo da Classe Comum. 

§ 3º - O trabalho desenvolvido na Sala de Recursos não deve ser confundido com 
reforço escolar (repetição dos conteúdos da prática educativa da sala de aula). 
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§ 4º - O professor da Sala de Recursos deverá apoiar e orientar o professor da Classe 
Comum, quanto às adaptações curriculares, avaliação e metodologias que poderão ser 
utilizadas na sala de aula, em atendimento aos alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

 
Art. 8º - Acompanhamento: 
§ 1º - O acompanhamento pedagógico do aluno deverá ser registrado em relatório 

trimestral elaborado pelos professores da Sala de Recursos e Classe Comum juntamente 
com a Coordenação Pedagógica/Psicopedagoga. 

§ 2º - O relatório pedagógico trimestral terá formulário próprio, expedido pela 
SMEC, sendo registrados qualitativamente os avanços acadêmicos, podendo ser 
complementado com dados que se fizerem necessários. 

§ 3º - Cópia do relatório pedagógico trimestral deverá ser arquivada na pasta 
individual do aluno. 

§ 4º - Trimestralmente deverá ocorrer acompanhamento da prática docente e 
reavaliação periódica dos processos de intervenção educativa, proposto para cada aluno, 
pela Coordenação Pedagógica/Psicopedagoga, com a finalidade de realizar ajustes ou 
modificações no processo de ensino e de aprendizagem. 

§ 5º - O aluno freqüentará a Sala de Recursos o tempo necessário para superar as 
dificuldades e obter êxito no processo de aprendizagem na Classe Comum. 

§ 6º - Quando o aluno não necessitar mais do atendimento na Sala de Recursos 
Multifuncional, o desligamento deverá ser formalizado por meio de relatório pedagógico 
elaborado pelos professores da Sala de Recursos Multifuncional, Classe Comum e 
Coordenação Pedagógica/Psicopedagoga. 

 
Art. 9º - Transferência: Na documentação de transferência do aluno para outra 

escola, além dos documentos de transferência da Classe Comum, deverão ser acrescentadas 
cópia do relatório da avaliação pedagógica no contexto escolar e cópia do último relatório 
de acompanhamento trimestral. 

 
Art. 10 - Autorização, Renovação de Autorização, Ampliação de Carga Horária e 

Cessação: A Sala de Recursos poderá funcionar em Estabelecimentos Públicos de Ensino 
Regular na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, devidamente 
autorizada pelo Conselho Municipal de Educação após solicitação, de acordo com a 
documentação exigida para Estrutura e funcionamento conforme normas da ABNT. 

 
Art. 11º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 
 
 
ENGENHO VELHO, 16 de Dezembro de 2009.  
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Comissão de Ensino Fundamental: Vera Danair Carpenedo-Coordenadora 
      Ivete Teresinha Rizzoto 
      Claudete Garbin Giacomoni 
 
 
Aprovado, por unanimidade, em sessão ordinária de 16 de Dezembro de 2009. 
 
 
 

__________________________ 
LEONARA PIRAN FRIGERI 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
 
 
 
 
 
Homologado por ALAN FOSCHIERA, Secretário Municipal de Educação e 

Cultura do Município de Engenho Velho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, após a aprovação pelo Conselho Municipal da Educação - CME, 
considerando o disposto no artigo 11, inciso III, da Lei Federal nº. 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); o artigo 7º, 
inciso I, da Lei Municipal nº. 0575/2007 que organiza o Sistema Municipal de Ensino 
(SME) e o artigo 10, inciso I, da Lei Municipal nº. 0574/2007 HOMOLOGA, a Resolução 
nº 04/2009, de 16 de Dezembro de 2009. 
 

_________________________ 
Alan Foschiera 

Sec. Mun. de Edc. e Cultura 
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JUSTIFICATIVA 
 
O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 
aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva 
constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, 
que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à 
idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da 
exclusão dentro e fora da escola.  

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 
necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a 
educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e 
do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a 
construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais 
passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que 
todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. 

 Portanto, uma das maneiras de sanar as dificuldades de forma diferenciada é a sala 
de recursos multifuncional, onde o aluno tem um atendimento especializado que venha a 
contribuir com sua aprendizagem de maneira que seja trabalha suas dificuldades ou 
deficiências individualmente. 

 
Engenho Velho, 16 de Dezembro de 2009. 
 
 
 

Leonara Piran Frigeri 
Presidente do CME/Engenho Velho/RS 




