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APRENDIZAGEM SOB O OLHAR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O Direito à Educação Inclusiva é garantido tanto pela Constituição,
quanto pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU,
e Lei Brasileira de Inclusão (LBI), de n° 13.146/2015. Em relação ao contexto
específico da pandemia, consta no parecer n° 5 do CNE a necessidade de dar
continuidade a esse direito, garantindo qualidade e equidade. Dentre os vários
desafios que a rede de Educação enfrenta para evitar a evasão dos estudantes
nas escolas destaca-se a necessidade de também garantir a inclusão dos
estudantes com deficiência em todo esse processo.
Dentro desse contexto, trazemos como subsidio para assegurar o
Atendimento Educacional Especializado (AEE), na rede estadual de ensino os
Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), aos quais visam
atividades multidisciplinares, além de trabalhar o pedagógico, a saúde e a
educação das crianças. O contato direto com os diretores, professores,
médicos, fonoaudiólogos e psicólogos que atendem os alunos é o diferencial
do atendimento especializado. Outra modalidade intrínseca à transversalidade
da Educação Especial é o Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar
ocorre em hospitais, casas de apoio, hospital Dia, policlínicas e domicílios,
criado

para

abarcar

estudantes,

durante

tratamentos

de

saúde.

O

Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar é uma atividade
direcionada e aplicada individual ou coletivamente, aos estudantes que em
tratamento de saúde, não podem usufruir dos espaços formais de educação,
especificamente, as escolas.
A Coordenação de Educação Especial traz à luz, orientações
pedagógicas para auxiliar o atendimento Educacional Especializado quanto ao
retorno às aulas, de forma remota. Sendo pautado o trabalho coletivo entre os

Centros de Apoio Pedagógico, o Atendimento Pedagógico Hospitalar e
Domiciliar e unidades escolares, bem como a interface da ação itinerante.
Para isto, seguem orientações abaixo:

Unidades
Escolares

•Como será o trabalho remoto dos estudantes com
necessidades educacionais especiais?
•Os alunos utilizarão os cadernos com as adequações e
orientações dos professores, tanto nos CENTROS DE APOIO
PEDAGÓGICO (CAEE), como na Unidade Escolar.
•Disponibilização de atividades para o ensino remoto?
•Criação de Podcasts, acesso à Tv educa Bahia, atividades e
materiais impressos.
•Como serão dadas as aulas dos estudantes surdos que não
tem acesso a internet?
•Com o auxilio do material impresso e virtual, TV com janela em
libras e as orientações dos professores dos Centros de
Atendimento Pedagógico (CAEE) voltados para surdez e
deficientes auditivos.

Centros

•Os Centros darão apoio em cada especialidade;
• Os Centros de Atendimento Pedagógico (CAEE) que trabalham
com as deficiências específicas darão apoio pedagógico as
instituições e unidades escolares, para melhor atendimento aos
estudantes e suas especificidades, trazendo à luz a interface da
itinerância.

Hospitalar

•Os Professores do Atendimento Pedagógico Hospitalar e
Domiciliar darão apoio aos estudantes em domicílio ou
hospital para realização das atividades à partir dos cadernos;
•Disponibilizar recursos tecnológicos e de acessibilidade aos
estudantes da rede;
•Utilizar os chromes books como instrumento de apoio
pedagógico em atendimento aos estudantes que não têm
acesso tecnológico.

Domiciliar

•Realizar processo de orientação aos pais e familiares e estudantes
sobre a utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou
não, a serem empregadas no ensino remoto;
•Utilizar os chromes books como instrumento de apoio pedagógico
em atendimento aos estudantes que não têm acesso tecnológico.

Link de acesso aos cadernos:
http://estudantes.educacao.ba.gov.br/cadernos-de-apoio

CONTATO CENTROS ESPECIALIZADOS
NTE 05 - ITABUNA - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO GRAPIÚNA
Especialidades atendidas - Deficiência física, intelectual, sensorial, Transtorno Global
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação
Gestora: Adeildes Batista Moura
Telefone: (73) 3617-4829
e-mail: capgrapiuna@gmail.com/cap.itabuna@educacao.ba.gov.br/adeildes68@hotmail.com

do

NTE 13 - CAETITÉ - CENTRO EST. EDUC. ESPECIAL DE CAETITÉ PROFª. IELITA NEVES COTRIM SILVA
Especialidades atendidas - Deficiência visual, intelectual, múltipla, surdez e Transtorno Global do
Desenvolvimento
Gestora: Telma Jaíne da Silva
Telefone: (77) 3454-4178
e-mail: telmacardoso65@yahoo.com.br/silviacerqueira23@hotmail.com

NTE 19 - FEIRA DE SANTANA - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DE FEIRA DE SANTANA
Especialidades atendidas - Deficiência intelectual visual e surdez
Gestora: Rita de Cássia
Telefone:(75) 3223-3067
e-mail: rita.taboada@enova.educacao.ba.gov.br / ritajambeiro@uol.com.br /
capdv.feiradesantana@educacao.ba.gov.br

NTE 19 - FEIRA DE SANTANA - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL - JONATHAS
TELES DE CARVALHO
Especialidade atendida - Deficiência Visual
Gestora: Adenilde Chaves
Telefone: (75) 3625-7755
e-mail: capdvfeira@gmail.com

NTE 21 - SANTO ANTÔNIO DE JESUS - ESCOLA LIONS CLUBE C L AURÉLIO PIRES
Especialidades atendidas - Deficiência física, intelectual e surdez
Gestora: Alexandra Veiga
Telefone: (75) 3632-3423
e-mail: cap.aureliopires@hotmail.com / sandrameira2308@hotmail.com

NTE - 22 - IPIAU - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DE IPIAÚ – CAPI
Especialidades atendidas - Deficiência intelectual, visual e surdez
Diretor (a): Aline Fatel
Telefone: (73) 3531-3390
e-mail: cap.ipiau@educacao.ba.gov.br/fatimaalencar@gmail.com

NTE - 22 - JEQUIE - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO DE JEQUIÉ - CAP
Especialidades atendidas - Surdez, deficiência intelectual física e múltipla
Gestor: Edvaldo Raimundo de Novaes
Telefone: (73) 3525-9540
e-mail: cap.jequie@gmail.com

NTE - 25 - SENHOR DO BONFIM INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO DE BONFIM
Especialidades atendidas - Deficiência intelectual, visual, múltipla e surdez
Gestora: Lilian Regina
Telefone: (74) 3541-0651
e-mail: ippbespecial@hotmail.com

NTE - 26 - SALVADOR - INSTITUTO PESTALOZZI DA BAHIA
Especialidade atendida - Transtorno Global do Desenvolvimento
Gestora: Claúdia Almeida
Telefone: (71) 3247-0049
e-mail: calmeida14@gmail.com/ceepb.salvador1@educacao.ba.gov.br

NTE - 26 - SALVADOR - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE VISUAL
Especialidade atendida - Deficiência Visual
Gestor: River Santana
Telefone: (71) 3322-4133/3321-3014
e-mail: river.santana@educacao.ba.gov.br/capdv.salvador@educacao.ba.gov.br

NTE - 26 - SALVADOR - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PROF. ALBERTO DE
ASSIS
Especialidade atendida - Deficiência Visual
Gestor: Reuvan
Telefone: (71) 3241-0580
e-mail: sodrear@yahoo.com.br

NTE - 26 - SALVADOR - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - WILSON LINS CAS BA
Especialidade atendida - Surdez
Gestora: Lilian
Telefone: (71) 3235-7217
e-mail: ccpewlb.salvador@educacao.ba.gov.br

NTE - 26 - SALVADOR - CEEBA - CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL DA BAHIA
Especialidade atendida - Deficiência Intelectual
Gestora: Sidenise Sousa
Telefone: (71) 3332-1798
e-mail: ceeba.salvador@educacao.ba.gov.br

