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RESUMO – Esse artigo tem como objetivo mostrar a importância da Implantação da sala de recursos 
multifuncionais, para atender as necessidades dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, 
que necessitam de Atendimento Educacional Especializado (AEE), também se pretende buscar através 
de projetos enviados a Secretaria de Educação apoio para que a sala de recursos seja implantada no 
espaço escolar e além da sala possua uma equipe multifuncional que possam atender os estudantes e 
orientar os pais e professores em como lidar com determinadas deficiências. Metodologicamente trata-se 
de uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa longitudinal, do tipo descritiva, o instrumento 
utilizado foi o questionário semi-estruturado aplicado a uma amostra de 19 professores, também foram 
colhidos dados quantitativos dos estudantes que precisam de AEE. Pretende-se também com a proposta 
promover a inclusão dos educandos a fim de desenvolver estímulos indispensáveis para o 
desenvolvimento afetivo, emocionais, sensorial, cognitivo e social dos mesmos. Os resultados 
comprovam a necessidade da implantação da sala de recursos multifuncionais, de uma equipe 
multifuncional, de professores capacitados para o AEE, apoio e formação para os professores da 
educação básica que sentem dificuldades em trabalhar com os estudantes, do apoio e ação da 
Secretaria de Educação, da gestão escolar, dos coordenadores pedagógicos e principalmente do apoio 
familiar.  

 
PALAVRAS-CHAVE: AEE. Equipe Multifuncional. Inclusão Escolar. Sala de Recursos Multifuncionais. 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo mostra a importância da implantação da sala de recursos 

multifuncionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), na Escola 

Municipal Jandira Pedrosa. Tendo em vista as características e a demanda de 

estudantes que necessitam dos serviços, entende-se a necessidade da implantação da 

sala de recursos na escola e de uma equipe multifuncional justamente para auxiliar o 

desenvolvimento social e intelectual dos educandos. 

 As crescentes discussões sobre inclusão e acessibilidade possibilitaram que 

milhões de crianças, pudessem ter o direito de frequentar uma escola com qualidade. 

Porém, com o advento das reflexões sobre a educação especial inclusiva no cenário 

educacional brasileiro, almejam-se práticas educativas que possibilitem os estudantes 

independentemente da idade ter segurança através dos direitos garantidos não 

somente frequentar uma escola, mas aprender e ser aceito. 

A implantação da sala de recursos multifuncionais destina-se ao atendimento 

educacional especializado para os estudantes da Escola Municipal Jandira Pedrosa do 

município de Lagoa do Ouro – PE, para os estudantes com deficiência física, 

deficiência mental, deficiência auditiva, deficiente visual, transtornos globais do 

desenvolvimento, autismo, deficiência múltiplas, entre outras. 

 

2. IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
 
 

Em 2008, o Decreto nº 6.571 institui no âmbito do FUNDEB, o duplo cômputo da 

matrícula dos alunos público alvo da educação especial, uma em classe comum da 

rede pública de ensino e outra no atendimento educacional especializado (AEE). 

Conforme definição deste Decreto, as salas de recursos multifuncionais são ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta 

do atendimento educacional especializado.  

 



 

 

 

 

As salas de recursos multifuncionais cumprem o propósito de organização de 
espaços, na própria escola comum, dotados de equipamentos, recursos de 
acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da 
escolarização, eliminando barreiras que impedem a plena participação dos 
alunos público alvo da educação especial, com autonomia e independência, no 
ambiente educacional e social. (BRASIL, 2010, p. 6) 

 
O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, 

estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, definindo que:  

 
Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno 
inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo 
ser realizado, em centro de atendimento educacional especializado de 
instituição especializada da rede pública ou de instituição especializada 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 5 
com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos estados, do Distrito 
Federal ou dos municípios. 
 

De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial (2008, p.2), 

De acordo com o Decreto n. 6.571/08, os alunos público alvo da educação 
especial serão contabilizados duplamente no FUNDEB, quando tiverem 
matrícula em classe comum de ensino regular da rede pública e matrícula no 
atendimento educacional especializado - AEE, conforme registro no Censo 
escolar/ MEC/INEP do ano anterior. Dessa forma, são contempladas: a. 
Matrícula na classe comum e na sala de recursos multifuncional da mesma 
escola pública; b. Matrícula na classe comum e na sala de recursos 
multifuncional de outra escola pública; c. Matrícula na classe comum e no 
centro de atendimento educacional especializado público; 2 d. Matrícula na 
classe comum e no centro de atendimento educacional especializado privado 
sem fins lucrativos. 

 

A equipe multiprofissional do centro especializado da educação especial deverá 

ser composta por: Assistente social, Fonoaudiólogo, Pedagogo, Psicopedagogo e 

Psicólogo. 

As atividades propostas na sala de recursos são diversificadas através de jogos 

didáticos, brinquedo pedagógico, música, dança, dramatização, atividades físicas e de 

expressão corporal e oral, possibilitando o desenvolvimento de suas potencialidades 

sociais, físicas e cognitivas. 



 

 

 

 

É dever do Estado dá apoio e suporte no processo de estruturação de uma 

proposta inclusiva que se inicia na escola, promovendo condições de acesso, 

participação e aprendizagem no ensino regular, garantindo a transversalidade das 

ações da educação especial e fomentando o desenvolvimento de recursos didáticos e 

pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem.  

Conforme, as Diretrizes Operacionais da Educação Especial (2008, p.1), 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Especial, 
considerando a Constituição Federal de 1988, que estabelece o direito de todos 
a educação; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, de janeiro de 2008; e o Decreto Legislativo nº 186, de julho 
de 2008, que ratifica a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (ONU, 2006), institui as Diretrizes Operacionais da Educação 
Especial para o Atendimento Educacional Especializado – AEE na educação 
básica, regulamentado pelo do Decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008. 

 

2.1 A função do educador de Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
 

 A intervenção pedagógica para a construção individual do conhecimento é 

necessária, é por meio dessa ajuda que o professor acompanha o estudante para 

construir significados e dar sentido ao que aprende.  O verdadeiro forjador do processo 

de conhecimento é o educando é ele quem vai construir os significados, a função do 

professor é ajudá-lo nessa tarefa. 

As atividades oferecidas pelo professor ajudarão na maturação e estruturação 

psíquica e cognitiva para que funcionem de acordo com as exigências do meio. 

O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação 
especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos acessíveis, 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 
considerando suas necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008). 

 

De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial (2008, p.4), 

São atribuições do professor do atendimento educacional especializado: a. 
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 



 

 

 

 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 
alunos público-alvo da educação especial; b. Elaborar e executar plano de 
atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; c. Organizar o tipo 
e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; d. 
Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 
ambientes da escola; e. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 
elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; f. 
Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno; g. Ensinar e usar recursos de Tecnologia 
Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a 
comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os 
recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e 
linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 
participação. h. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula 
comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos 
nas atividades escolares. i. Promover atividades e espaços de participação da 
família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, 
entre outros. 

Salienta-se que o professor da sala de recursos deverá participar das reuniões 

pedagógicas, do planejamento, dos conselhos de classe, da elaboração do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), desenvolvendo ação conjunta com os professores das 

classes regulares e demais profissionais da escola para a promoção efetivação da 

inclusão social. 

O professor responsável pelo AEE produz materiais, transcreve, adapta e os 

confecciona de acordo com as necessidades de cada estudante em atendimento; 

também é função do educador junto com a equipe de profissionais indicarem a 

aquisição de softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliário e recursos 

ópticos adequados a cada tipo de deficiência; orientar as famílias e professores quais 

recursos serão manuseados pela pessoa com deficiência os materiais e equipamentos. 

 
2.2 Histórico e Localização da Cidade de Lagoa do Ouro - PE  

 

 A cidade de Lagoa do Ouro Pernambuco Brasil, está localizada a uma 

distância de aproximadamente 211 Km, da capital Recife. Sua densidade demográfica é 

de 61 habitantes por km² no território do município, com uma área de 198,8 km², em 

2015, a população era 12.865 habitantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro 



 

 

 

 

Geográfico e Estatístico (IBGE, 2015). O município de Lagoa do Ouro foi fundado em 

dezembro de 1902, pelo capitão da guarda nacional, Amador José Monteiro. O nome 

da cidade deve-se à uma lenda de que em uma lagoa aqui próxima à localidade, foram 

encontradas pepitas ou barras de ouro em um terreno pertencente ao senhor João 

Alves da Silva. 

Fundada no dia 27 de agosto de 1969 em Lagoa do Ouro, pelo prefeito José 

Josy Duarte. 

 

2.3 Aspectos Legais, Organização e Funcionamento da Escola 

 

A Escola Municipal Jandira Pedrosa, apresenta Cadastro Escolar Nº 464001. Foi 

criado pela Portaria 5982 de 27/07/1982. A escola localiza-se na Rua Capitão Amador 

Monteiro, s/nº – Lagoa do Ouro/PE; possui 25 salas de aula. Destas 02 salas de aula 

encontra-se em reforma.  

A Escola Municipal Jandira pedrosa no momento passa por uma reforma em 

duas (02) salas de aula, a construção de um auditório com 5 banheiros e um vestuário 

equipado com chuveiro e trocador. A escola possui 01 diretoria, 01 secretaria, 01 sala 

de professores, 01 sala de vídeo, 01 biblioteca escolar, 01 cozinha, 01 dispensa, 11 

banheiros (sendo 09 destinados aos estudantes e 02 aos funcionários da escola).  

A mesma funciona três turnos da seguinte maneira: das 7h30m às 11h50m, à 

tarde: 13h às 17h20m e à noite: 19h às 22h, a duração das aulas é de 

aproximadamente 50 minutos, porém no horário noturno o horário é reduzido. 

Foram matriculados 1.437 estudantes até julho de 2019, distribuídos nos 3 

turnos.apresentados a seguir: 

• No período matutino – funcionam 23 turmas, da seguinte forma: 11 salas 

do 1º ao 5º ano e 12 salas do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano.   

• No vespertino – 09 turmas do 1º ao 5º ano e 12 turmas do Ensino 

Fundamental II, do 6º ao 9º ano.     

• No noturno – funcionam 02 turmas da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), (3ª e 4ª Fases). 



 

 

 

 

A gestão tem como objetivo primordial elevar o desempenho acadêmico dos 

educandos e modernizar a gestão da escola. Para isso conta com o apoio de uma 

gestora adjunta 03 coordenadores do 1º ao 5º ano, 03 coordenadores do 6º ao 9º ano 

incluindo a Educação de Jovens e Adultos 3ª e 4ª fase, distribuídos nos períodos 

matutino, vespertino e noturno.  

 

2.4 Procedimentos Metodológicos 

 

O desenho da pesquisa teve uma abordagem quantitativa, quanto aos objetivos 

é descritiva, do tipo transversal, não-experimental, quanto aos procedimentos foi do tipo 

pesquisa-ação através do instrumento questionário aplicado aos professores das 19 

turmas pesquisadas, também utilizamos para coleta de dados conversas informais com 

as coordenadoras que nos forneceu informações dos estudantes que tinham (laudos), 

médico onde o mesmo descreve o tipo de “deficiência”. Os dados referentes aos 

estudantes e turmas do ano letivo de 2019 foram fornecidos pela secretária da escola. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases: a primeira foi leitura dos teóricos 

através da pesquisa bibliográfica e a segunda fase a pesquisa de campo realizada na 

instituição escolar que ocorreram nos meses de maio a julho de 2019. 

A população analisada foi de quinhentos e setenta estudantes (570) matriculados 

até o mês de julho de 2019. 

A pesquisa teve como amostra 19 professores e 104 estudantes na modalidade 

de Ensino Fundamental I, ou seja, do 1º ao 5º ano.  

Em consonância com SAMPIERI; COLADO E LUCIO (2013, p. 515), 

 

Nos desenhos de pesquisa-ação, o pesquisador e os participantes precisam 
interagir constantemente com os dados. As três fases essenciais desse 
desenho são: observar (construir um esboço do problema e coletar dados), 
pensar (analisar e interpretar) e agir (resolver problemas e implementar 
melhorias), que ocorre de maneira cíclica, repetidamente, até que o problema é 
resolvido (...). 

 

A pesquisa foi fundamentada por autores que discutem em suas pesquisas 

informações científicas no qual fazem parte dos dados secundários da pesquisa.  



 

 

 

 

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial LDB Lei nº 9.394/96 
e a Resolução CEN/CEB nº 4/2009, art. 10º, o Projeto Político Pedagógico - 
PPP da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do Atendimento 
Educacional Especializado, prevendo na sua organização a SRM-I que 
equipada com recursos técnicos, materiais e/ou tecnológicos, preocupa-se com 
a complementação da escolarização dos alunos com necessidades 
educacionais especiais, individualmente ou em pequenos grupos, em horário 
diferente daquele em que frequentam a classe comum. (MEC: SEESP, 2001). 

De acordo com Cia e Rodrigues (2015) os alunos com necessidades 

educacionais especiais devem receber o atendimento educacional especializado, 

preferencialmente nas salas de recursos multifuncionais - SRM, e iniciar tal atendimento 

na pré-escola. As SRM deverão contar com a presença de professores capacitados 

para atuar, não apenas com os alunos, mas com os professores regulares e com a 

família do aluno atendido de forma que o atendimento seja mais completo e traga mais 

benefícios. 

 

2.5 Análises dos resultados 

 

2.5.1 Análise dos dados dos professores 

 

Participaram da amostra da pesquisa 19 professores sendo 01 do sexo 

masculino e 18 do sexo feminino, todos lecionam do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I da Escola Municipal Jandira Pedrosa. Os educadores que participaram 

têm idade de 23 a 50 anos. Todos cursaram Pedagogia, em relação a especialização 

03 não possui, 12 tem psicopedagogia, 01 gestão e coordenação, 01 

neuropsicopedagogia, 01 supervisão escolar e 01 educação infantil. 

Quando foi questionado há quanto tempo lecionavam na escola as respostas 

foram entre 3 a 30 anos de trabalho em sala de aula. 

Todos os professores afirmaram que a escola necessita de uma sala de recursos 

multifuncional para que o atendimento educacional especializado seja realizado na 

própria escola devido à demanda de estudantes que necessitam de atendimento. Os 

educadores afirmaram também que os serviços do (AEE) facilitaria o trabalho em sala 

de aula e consequentemente o desempenho e aprendizagem dos estudantes. 



 

 

 

 

Em relação à opinião do professor referente se a escola esta adaptada para 

inclusão todos afirmou que receberam os estudantes, mas que a escola não está 

adaptada de fato inclusão, que é necessário investimento financeiro e pedagógico para 

melhorar a prática dos professores e a aprendizagem dos estudantes que apresentam 

alguma “deficiência”. A maioria dos profissionais relatou que as salas têm um estagiário 

em sala, mas eles encontram-se despreparados para lidar com os problemas surgidos 

no dia-a-dia na sala de aula e que muitos ficam sentados apenas cumprindo horário e 

muito pouco tem contribuído para melhorar a aprendizagem dos estudantes.  

Todos os educadores afirmaram terem dificuldade em lecionar os estudantes que 

apresentam algum transtorno ou déficit de aprendizagem. E que destes 03 educadores 

participaram de um curso super básico de libras de aproximadamente 30 horas, 

informaram que foi muito superficial. 

Todos os educadores demonstraram estar insatisfeitos, despreparados e 

angustiados por não conseguir transmitir a mensagem da mesma maneira para os 

estudantes especiais, que precisam urgentemente que a escola ofereça cursos, 

formações, treinamentos e que der condições de incluir de fato esses estudantes, pois 

frequentar o espaço escolar em sua opinião não significa dizer que o eles estão incluso. 

 

 

2.5.2 Análise dos dados dos estudantes 

 

De acordo com os dados fornecidos pela secretária da escola até julho de 2019 a 

instituição tem 104 estudantes matriculados que necessitam de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

Nos 1º anos nas turmas A, B e C tem 68 estudantes matriculados, desses 07 

necessitam de atendimento e não tem laudo médico, porém os professores observaram 

uma deficiência intelectual. 

Nos 2º anos nas turmas A, B e C contem 90 estudantes matriculados, desses 11 

necessitam do AEE e nenhum tem laudo médico, porém os professores observaram 

uma deficiência intelectual. 



 

 

 

 

Nos 3º anos nas turmas A, B e C foram matriculados 137 estudantes, desses 42 

necessitam de AEE, 02 tem laudo médico, sendo 01 autista e 01 disléxico e 40 

apresentam problemas de aprendizagem. 

Nos 4º anos nas turmas A, B e C foram matriculados 123 estudantes, desses 09 

foram indicados para o AEE, 03 apresentam laudo médico sendo 01 autista, 02 DM e 

06 apresentam problemas de aprendizagem grave. 

Nos 5º anos nas turmas A, B, C, D e E, foram matriculados 152 estudantes, 

desses 35 foram encaminhados para o AEE, desses 15 tem laudo médico, segundo 

informações dos professores todos esses estudantes apresentam múltiplas deficiências 

e 20 não tem laudo médico, porém tem graves problemas de aprendizagem. 

A seguir serão apresentados os dados no quadro 1.  

 

QUADRO 1 

 

 
ANOS 

 
TURMAS 

 
TOTAL DE 

ESTUDANTES 
MATRICULADOS 

 
ESTUDANTES 

INDICADOS PARA 
AEE 

 
C/LAUDO 

 
S/LAUDO 

1º ANOS A, B e C 68 7  7 

2º ANOS A, B e C 90 11  11 

3º ANOS A, B e C 137 42 1 40 

4º ANOS A, B e C 123 9 3 6 

5º ANOS A, B, C, D e E 152 35 15 20 

 
TOTAL  

  
570 

 
104 

 
19 

 
84 

 
Fonte: O autor (2019) 
 

 

3. CONCLUSÃO 

Através da pesquisa concluímos que é de extrema necessidade a implantação 

da sala de recursos multifuncionais e com ela uma equipe multifuncional na Escola 

Municipal Jandira Pedrosa para facilitar a aprendizagem dos estudantes que 

necessitam de AEE, e fornecer subsídios para os professores melhorarem sua 

metodologia através dos recursos didáticos e pedagógicos a partir dos instrumentos e 



 

 

 

 

espaço da sala de recursos e que o professor responsável por o setor possa formar 

uma ponte com os demais professores da educação básica. 

Em relação aos professores que lidam diariamente com esses estudantes, foram 

unânimes seus relatos sobre suas angústias e insatisfação pela falta de apoio e 

recursos, muitos alegaram que em sua formação acadêmica não obtiveram respaldo 

teórico e prático para lidar com as situações a qual vem enfrentando, alguns 

profissionais já têm muitos anos de magistério, porém alegaram que falta formação e 

preparo acadêmico em como trabalhar com esses estudantes. 

Quanto aos objetivos da pesquisa foi constatado que é de extrema importância e 

urgente a implantação da sala de recursos multifuncionais no espaço escolar para 

oferecer o AEE aos educandos. 

Foi constatado através das observações em sala de aula, das conversas com os 

professores e coordenadores que os estudantes que não tem laudo, muitos desses, os 

pais não aceitam que seus filhos tenham algum tipo de problema, inclusive já houve 

discussões entre o professor e alguns pais por esse motivo, também alegaram que 

existe uma grande dificuldade dos médicos darem esses laudos, talvez pelo fato de não 

ter uma equipe multifuncional formada na escola para fazer o encaminhamento e pré-

diagnóstico mais preciso, todos os profissionais que participaram da amostra da 

pesquisa afirmaram que isso tem sido um fator negativo em relação as melhorias para 

os estudantes que de fato necessitam de maior assistência didático e pedagógica 

oferecidas através dos profissionais e dos recursos da sala multifuncional. Se a escola 

contasse com essa ajuda com certeza seria mais fácil trabalhar também com os 

familiares ou responsáveis pelos estudantes que fizeram parte da amostra da pesquisa. 

Foi constatado através dos dados dos questionários que os professores sentem 

muita dificuldade em transmitir os conteúdos para os estudantes que apresentam algum 

tipo de deficiência seja cognitiva, física, emocional entre outras. 

Com base na análise dos resultados recomenda-se que: 

1. A Secretaria de Educação busque através das leis e trâmites legais informações de 

como adquirir e implantar a sala de recursos multifuncionais e a equipe multifuncional; 

2. Que sejam ofertadas na escola formações pedagógicas para professores e demais 

funcionários que faz parte da comunidade escolar; 



 

 

 

 

3. Que os pais ou responsáveis por esses estudantes acompanhem as atividades 

escolares diariamente, dando mais atenção e afetividade aos seus filhos; 

4. Que novas pesquisas sejam realizadas na escola a fim de identificar quais os 

estudantes de Ensino Fundamental II, inclusive as turmas da EJA, necessitam do AEE. 

5. Que essa pesquisa possa dar sugestões a outras escolas não somente nesse 

município, mas em outras escolas, em outros estados do país, que esses estudantes 

possam ser incluídos e respeitados e não apenas ocupar um espaço na 

instituiçãoescolar; 

6. Que as formações acadêmicas possam melhorar a prática do profissional na busca 

de melhor qualidade e amenizar os problemas de ensino/aprendizagem, principalmente 

com estudantes “especiais”. 
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