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ORIENTAÇÕES PARA O PLANO DE ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL 

 
 
• CADASTRO PARA ACESSO AO PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL POR 

MEIO DO SIMEC. 
 
Para acessar o Escola Acessível, a Secretaria de Educação e as escolas 
público alvo do programa deverão se cadastrar junto ao Sistema Integrado 
de Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC. 
Caso o Secretário de Educação e/ou Diretor da escola possuam senha de 
acesso ao PDE Escola e/ou Mais Educação, não haverá necessidade de 
um novo cadastro, devendo utilizar a mesma senha de acesso no sitio 
eletrônico: http://simec.mec.gov.br e clicar no modulo Escola Acessível. 
 
                                
• PARA USUÁRIOS NÃO CADASTRADOS 
 
O usuário não cadastrado deverá preencher a ficha de solicitação de cadastro no 
sitio eletrônico: http://simec.mec.gov.br/ .  
 
Ao visualizar a tela inicial do sistema clique no botão solicitar cadastro. 
 

Ao abrir a próxima tela, na primeira fase da solicitação de cadastro, selecione  
módulo ESCOLA  e informe o número do CPF do usuário (Secretário de 
Educação ou Diretor da Escola). 
 
Logo após, clique em Continuar para que seja exibida a ficha completa. 
 
Preencha todos os campos solicitados na ficha. 
No campo denominado Tipo do Órgão/Instituição, selecione a opção Outros e 
no campo Órgão/Instituição digite o nome da escola. 
 
O perfil de acesso no campo perfil desejado caracterizará a atribuição do 
responsável: 
- O Diretor da escola deve selecionar o perfil: Cadastrador - Escola 

Acessível; 
-   O Secretário de Educação deve selecionar o perfil: Secretaria Municipal - 
Escola Acessível ou  Secretaria Estadual - Escola Acessível. 
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Após o preenchimento da ficha de solicitação de cadastro de usuário, clique no 
botão Enviar Solicitação.  
 
A solicitação será analisada pela equipe da SEESP, que enviará uma senha 
provisória para o e-mail informado na ficha de cadastro, que o habilitará para o  
primeiro acesso ao sistema. 
                              
 
• PRIMEIRO ACESSO 
 
Ao acessar pela primeira vez o sistema, digite nos campos correspondentes na 
tela de acesso, o número do CPF do usuário , a senha recebida e clique no botão 
ENTRAR.    
 
Para alterar sua senha preencha os campos: 
Senha atual, Nova Senha e Confirma Nova Senha. Em seguida, clique o botão 
Atualizar. 
 
Concluída a atualização da senha, digite o número do CPF e a nova senha. Clique 
em ENTRAR. O sistema apresentará a tela de Cadastramento do Plano de 
Atendimento da Escola  
 
 

• ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO 
 
 
O cadastramento do Plano de Atendimento do Escola Acessível se divide em 
quatro etapas:   
 
 1ª etapa - Dados da escola.  
As informações sobre a escola estarão preenchidas e devem ser conferidas. Se 
necessário, atualize as informações alteráveis e clique em GRAVAR. 
 
  2ª etapa – Clique na aba “Dados do Diretor” preencha todos os campos 
disponíveis e ao final clique em GRAVAR. 
 
 

 3ª Etapa – Clique na aba “Parceria”, 
Se a escola matriculou alunos oriundos de instituições especializadas de 
educação especial públicas e/ou conta com apoio destas instituições para 
promoção do acesso e permanência dos alunos público alvo da educação especial 
no ensino regular, clique na primeira opção. “( ) Sim, com instituição de 
educação especial pública”; 

 
     Se a escola matriculou alunos oriundos de instituições especializadas de 
educação especial privadas sem fins lucrativos e/ou conta com apoio destas 
instituições para promoção do acesso e permanência dos alunos público alvo da 
educação especial no ensino regular, clique na segunda opção. “(  ) Sim, com 
instituição de educação especial privada sem fins lucrativos”; 
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Caso a escola não possua parceria com tais instituições, clique na terceira opção. 
“(  ) não tem parceria com instituição de educação especial” e em seguida 
clique no botão salvar 
 
 
Ao clicar na primeira ou na segunda opção (ões), abrirá uma janela na qual deverá 
ser informado o código INEP da(s) instituição (ões) parceira (s). Esta informação 
definirá os recursos financeiros disponibilizados para o Plano de Atendimento, 
conforme o Artigo 4º da Resolução FNDE nº. 10 de 13 de maio de 2010. 
 
Se a escola possui parceria, selecione a(s) opção (ões) que indique(m) a(s)  
ação(oes)  desenvolvida(s) pela(s) instituição(ões) parceira(s):: 
( ) Oferta do atendimento educacional especializado complementar à 
escolarização; 
(   )   Promoção da formação continuada de professores; 
( ) Disponibilização de recursos, serviços e materiais didáticos e 
pedagógicos para a acessibilidade; 
( ) Promoção de ações intersetoriais para a avaliação do plano de 
atendimento educacional especializado – AEE do aluno.  
 
Após a seleção, clique no botão Salvar. 
 
 
4ª etapa – Clique na aba “Plano de Atendimento”. Concluídas as etapas 
anteriores preencha o plano de atendimento do Escola Acessível: 
 
Ao abrir esta tela selecione na janela Ação, uma das ações indicadas: 
1 – Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico reservado à instalação 
e funcionamento de salas de recursos multifuncionais; 
2 – Adequação de sanitários, alargamento de portas e vias de acesso. Construção 
de rampas, instalação de corrimão, colocação de sinalização tátil e visual; 
3 – Aquisição de mobiliário acessível, cadeiras de rodas, material desportivo 
acessível e outros recursos de tecnologia assistiva. 
 
Exemplo: 
Ação - Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico reservado à 
instalação e funcionamento de salas de recursos multifuncionais . 
 
 
Em seguida selecione um item financiável, necessário à implementação da ação 
anteriormente indicada. Exemplo: Material de construção 
 
 
Na seqüência especifique a descrição do item . Exemplo: Saco de cimento. 
  
 
Exemplo: 

Ação- Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico(...) Item financiável 
-  Material de construção;  descrição do item – Saco de Cimento  
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Imediatamente preencha na janela quantidade, o número correspondente à  
quantidade do item financiável especificado anteriormente. Exemplo: 3  
 
 
Exemplo: 

 
 
A seguir informe na janela Valor unitário de Custeio, o custo unitário do item 
descrito, que será automaticamente multiplicado pelo valor indicado na janela 
quantidade e diminuído do total de recursos de custeio disponíveis. Para 
discriminar itens de Custeio ou Capital, consulte a Portaria nº 448 de 13/09/2002, 
do Ministério da Fazenda.  
 Exemplo: R$ 20,00 
 
 
Exemplo: 

 
 
 Inserido o valor unitário de custeio ou capital, clique no botão Salvar. 
 
Assim, o registro do primeiro item financiável para a ação desejada estará 
efetuado. Para novos registros, deverá repetir o mesmo procedimento. Podendo 
ser para a mesma, ou para outras ações. 
 
Observe mais um exemplo: 
 
 Ação - Aquisição de mobiliário acessível, cadeiras de rodas, material desportivo 
acessível e outros recursos de tecnologia assistiva. 
 
 
Selecione um item financiável, necessário à implementação da ação 
anteriormente indicada.  Exemplo: Material desportivo acessível 
 
 

 
Ação- Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico(...)Item financiável 
-  Material de construção;  descrição do item – Saco de Cimento ;  Quantidade - 
3 

Ação- Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico(...)Item Financiável 
– Material de Construção; descrição do item – Cimento quantidade 3 Valor 
unitário de Custeio – 60,00. 

 
Ação- Adequação arquitetônica ou estrutural de espaço físico(...)Item financiável 
-  Material de construção;  descrição do item – Saco de Cimento ;  Quantidade 
– 3;  Valor unitário de Custeio R$20,00 
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Na sequência especifique a descrição do item . Exemplo: Bola de Guizo para 
prática de futebol de salão. 
  

Imediatamente preencha na janela quantidade, o número correspondente à  
quantidade do item financiável especificado anteriormente. Exemplo: 2 
 
 

 
 
A seguir informe na janela Valor unitário de Custeio, o custo unitário do item 
descrito, que será automaticamente multiplicado pelo valor indicado na janela 
quantidade  e diminuído do total de recursos de custeio disponíveis. Para 
discriminar itens de Custeio ou Capital, consulte a Portaria nº 448 de 13/09/2002, 
do Ministério da Fazenda.  
  
  
Exemplo: R$ 35,00 

 
 Inserido o valor unitário de custeio ou capital, clique no botão Salvar. 
 
Assim, o registro de mais um item financiável para a ação desejada estará 
efetuado.  Para novos registros, deverá repetir o mesmo procedimento. Podendo 
ser para a mesma, ou para outras ações. 
 
Note que ao lado das janelas do “valor unitário de custeio” e “valor unitário de 
capital”, estão os valores de custeio e capital restantes para o Plano de 
Atendimento. 
 
Após clicar no botão salvar, a ação registrada aparecerá automaticamente no 
campo “Ações que promoverão acessibilidade ao(s) aluno(s) público Alvo da 
educação especial”, localizado na parte inferior da tela.  
 
                
Conclusão do Plano de Atendimento do Escola Acessível 

Ação - Aquisição de mobiliário acessível, cadeiras de rodas, material 
desportivo acessível(...)Item financiável -  Material desportivo;    descrição 
do item –  Bola de Guizo para prática de futebol. 

Ação - Aquisição de mobiliário acessível, cadeiras de rodas, material 
desportivo acessível Item financiável -  Material desportivo;  descrição do 
item – Bola com guizo para prática de futebol; Quantidade - 2 
 

Ação - Aquisição de mobiliário acessível, cadeiras de rodas, material desportivo 
acessível Item Financiável – Material desportivo; descrição do item – Bola 
com guizo para prática de futebol quantidade 2 Valor unitário de Custeio – 
R$ 35,00. 
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 Concluído o plano de atendimento acesse o menu à direita da tela e clique na 
opção Enviar para Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. 
 
 
• VALIDAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO 
 
Caberá ao Secretário de Educação validar a proposta enviada pela escola e 
remetê-la ao MEC /SEESP. 
 
Para validar o Plano de Atendimento, o Secretário de Educação Municipal ou 
Estadual, deverá acessar o SIMEC e clicar no Módulo Escola Acessível. 
 
Selecione na janela Situação, a opção Em Avaliação na Secretaria Municipal 
ou Estadual 
 
Clique em Pesquisar 
 
A tela exibira a relação nominal das escolas que enviaram o Plano de Atendimento 
para análise e validação. 
 
Para analisar o plano da escola, o Secretário Municipal ou Estadual deve 
selecionar a escola clicando na coluna Ação da escola correspondente. 
 
O plano de atendimento da escola será aberto. Deverão ser analisados os dados  
da escola, do diretor, da parceria e as ações registradas no plano de atendimento 
da escola. 
 
 Clique na aba Plano de Atendimento, acesse o menu à direita da tela e clique a 
opção desejada: 
- Enviar para correção (cadastramento), caso haja necessidade de ajuste a ser 
feita pela escola ou ; 
- enviar para avaliação do MEC, caso esteja de acordo com o plano de 
atendimento apresentado.  
 
O MEC/SEESP ao analisar o Plano de Atendimento poderá propor ajustes ou 
aprová-lo. 
  
No primeiro caso, o Plano de Atendimento será devolvido à Secretaria de  
Educação a quem compete orientar a escola para efetuar os ajustes necessários. 
 
No segundo caso, a SEESP validará o Plano de Atendimento finalizado à 
Secretaria de Educação.  
 
Para a secretaria identificar a finalização do processo pelo MEC/SEESP, acesse o 
módulo Escola Acessível e selecione na janela Situação a opção Finalizado. 
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Quando todos os planos de atendimento das escolas vinculadas à Secretaria de 
Educação estiverem finalizados (validados pelo MEC/SEESP), caberá ao 
secretário de educação o encaminhamento formal do Plano de Atendimento 
Global Consolidado, ao MEC/SEESP. 
           
O histórico da tramitação do processo de elaboração, análise, aprovação e envio 
para pagamento, poderá ser acompanhado na opção Histórico. 


