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O mesmo acontece com o aluno
com necessidades especiais que são
“incluídos” em turmas regulares sem
o devido acompanhamento especí-
fico para os seus casos. Uma parte
é “seguida” por estagiários que não
fazem ideia de como lidar com o alu-
no e nem o que fazer para que ele
seja incluído. No meio de tanto
“transtorno”,  fica o professor que
precisa atender a todos. Muitas ve-
zes turmas com 30, 40 ou mais alu-
nos, sem que se faça nenhuma re-
dução no número de alunos.

Qualquer professor sabe
bem que o aluno que não
consegue acompanhar os

conteúdos trabalhados em sala é,
potencialmente, um aluno com pro-
blemas comportamentais. Muitas
vezes o comportamento agressivo
de um aluno pode ser decorrente da
sua revolta pela dificuldade em
acompanhar o que o professor está
ensinando.  Muitos desses alunos
precisam de profissionais especiali-
zados que trabalhem junto a eles os
problemas que têm.

Alunos com

problemas de

aprendizagem ou

portadores de

necessidades especiais

são excluídos!

A ausência de atendimento a esses alunos inviabiliza
o trabalho do professor e acarreta mais violência

Contratação de psicólogos e orientadores educacionais para

trabalhar com os alunos com dificuldade em aprendizagem e

com possível envolvimento com drogas!

Atendimento especializado a portadores de deficiência!



A necessidade de ter em nossas es-
colas o acompanhamento profissional de
psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes
sociais, é tão fundamental quanto a pre-
sença do próprio professor.

É patente em muitos alunos a ne-
cessidade de algum tratamento.

Também é claro que nossos pro-
fissionais não conseguem diagnosticar
os casos e muito menos oferecer o tra-
tamento necessário.

Todos são levados ao conheci-
mento da CRE que ignora veemente-
mente as necessidades desses alunos.

Vez ou outra até vão à escola para fa-
zer algum teste ou entrevista com os alu-
nos, mas o resultado é sempre o mesmo:
para eles os alunos estão sempre muito
bem e são ditos normais, sem nenhuma
necessidade de atendimento especial.

Quadros psicológicos e/ou psiquiátricos: TDAH,
depressão, hiperatividade, dislexia e muitos ou-
tros passam longe da atenção da SME

Muitas são as dificuldades vividas por
esses alunos que são excluídos do pro-
cesso ensino/aprendizagem. Anos de-
pois, eles podem até serem tardiamente
reconhecidos pela CRE como portador
de algum transtorno ou deficiência.

Ao chegar a uma escola já não é mais
preciso ser um especialista ou médico
para perceber que muitos de nossos
alunos precisam de algum tipo de
acompanhamento profissional no
ramo da psicologia, psiquiatria, fo-
noaudiologia ou da assistência social.

Sem atenção da prefeitura, os alunos com dificuldades de aprendizagem em
função de algum transtorno, déficit ou problema social, são excluídos e ignora-
dos por parte da SME. Muitos deles são protagonistas de agressão físi-

ca aos profissionais de escolas ou aos próprios colegas.

Esses alunos arrastam os problemas de aprendizagem por anos e vão parar
em turmas de projetos, onde continuam sua saga de exclusão.
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Com a turma já superlotada e
sem formação específica, o pro-
fessor é obrigado a endossar a
política de exclusão do prefei-
to. A presença de alunos porta-
dores de necessidades especi-
ais em turmas superlotadas aju-
dou a aumentar a confusão nas
salas de aula. Sem poder dar
atendimento a este aluno, o pro-
fessor acaba sem condições
sequer de dar sequência ao tra-
balho com o restante de sua tur-
ma. A exclusão criada por Paes
e Costin não atinge somente o
aluno portador de necessidades
especiais, mas a toda a turma
onde exista essa situação.

SME fecha turmas de educação especial,
exclui alunos e turmas e provoca mais

confusão em escolas

Desde o início da gestão de Paes a política promovida por ele e

sua secretária é a de exclusão e eliminação dos direitos dos alu-

nos portadores de necessidades especiais.

Com direitos garantidos na constituição e LDB,  esses alunos têm

sido vítimas do descaso e preconceito do governo.

Alunos são “depositados” em
salas de aula com
superlotação e sem nenhum
atendimento especial

Alunos especiais em tur-
mas de mais de 40 alunos,
sem atendimento específi-
co exclui turmas inteiras
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Turmas superlotadas, presença de alu-
nos com problemas graves de apren-
dizagem, desvios psicológicos ou neu-
rológicos e sem atendimento específi-
co, já não são problemas suficientes
para a prefeitura. Desde o início,  Paes
e Costin trabalharam no sentido de re-
duzir gastos, fechar escolas e turmas e
promovem a maior exclusão já vista em
nossa história.

Só em 2010, a prefeitura fechou 120
salas que atendiam a estudantes porta-
dores de necessidades especiais. A po-
lítica perversa de Paes e Costin não pa-
rou por aí. Fecharam escolas inteiras,
removeram os alunos para as turmas re-
gulares, ao mesmo tempo em que os
abandonou a própria sorte deixando mi-
lhares sem atendimento especial.


