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Ofício nº 085/2010/DREA/CRED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 09 de dezembro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Solicitação de Abertura de Sala Multifuncional 

 
 
            Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
1. A política de educação inclusiva orientada pelo MEC preconiza o Atendimento 
Educacional Especializado – AEE. Conforme Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 e a Resolução 
CEE/CEB/2001 uma das formas de realizar o AEE é disponibilizar o atendimento aos alunos 
incluídos, em sala de recursos Multifuncionais no contra turno. Com o objetivo de garantir “o 
acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiências, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares (...)” (MEC,2008), a  
SEDUC em parceria com o MEC vem implementando a oferta do AEE em salas de recursos 
Multifuncionais. 
2. Sendo assim, a Diretoria informa que, as unidades escolares que pretenderem solicitar a 
abertura de salas de Recursos Multifuncionais para o ano de 2011, deverão enviar a solicitação a 
essa Diretoria até o dia 17 de dezembro de 2010 com os documentos abaixo relacionados: 

• Parecer do Coordenador Regional de Educação na Diversidade e da Técnica responsável 
pela Educação Especial com o ciente da Diretora Regional de Ensino; 

• Encaminhamentos do plano de Implantação, descrevendo as atividades a serem 
desenvolvidas norteadas pela Resolução Nº 04/2009 CNE/CEB. 

• Quantitativo de alunos, observando o previsto no procedimento de matrícula; 
• Descrição do espaço físico, respeitando o tamanho padrão de 49m2, 7x7; 
• Professor efetivo com perfil e formação para modulação na sala; 
• Disponibilidade de materiais didáticos pedagógicos necessários e outros recursos para 

aparelhamento da sala. 
3.     Qualquer dúvida entrar em contato através do telefone 3411-5021, falar com Tânia Régia. 
 

   
 Atenciosamente, 

              
    
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 


