
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo (estratégias do PME) Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025

2.23 Aprimorar o atendimento das pessoas com 
necessidades especiais na Escola Municipal de 

Atendimento à Educação Especial - EAMEE, através 
de mais profissionais de apoio.

Instalação e manutenção de sala 
de recursos multifuncionais na 

EAMEE
Esforço

Instalar sala de 
recursos 

multifuncionais 
na EAMEE

1 1 1 1

2.23 Aprimorar o atendimento das pessoas com 
necessidades especiais na Escola Municipal de 

Atendimento à Educação Especial - EAMEE, através 
de mais profissionais de apoio. 4.4 Implantar, ao longo 

da vigência deste PME, salas de recursos 
multifuncionais nas escolas do Município, manter as 
Salas de Atendimento Educacional Especializado - 

SAEDE nas escolas estaduais e fomentar a formação 
continuada de professores para o Atendimento 

Educacional Especializado nas escolas urbanas e do 
campo. 4.5 Garantir Atendimento Educacional 

Especializado em salas de recursos multifuncionais, 
classes ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados, nas formas complementar e suplementar, 
aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, 
matriculados na rede pública de Educação Básica, 

conforme necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a família e o aluno.

Instalar sala para atendimento de 
crianças munícipes autistas que 

atualmente são atendidas em 
outros municípios.

Esforço

Disponibilizar 
local apropriado 
para realizar o 
atendimento de 

autistas no 
município.

1 1 1 1

2.23 Aprimorar o atendimento das pessoas com 
necessidades especiais na Escola Municipal de 

Atendimento à Educação Especial - EAMEE, através 
de mais profissionais de apoio.

Contratar empresa terceirizada 
para realizar o atendimento de 

autistas em local situado no 
município.

Esforço
Contratar 
empresa 

terceirizada
1 1 1 1

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo do Programa: Garantir o atendimento e educação de pessoas com alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades no Ensino Regular.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo do Programa: Garantir o atendimento e educação de pessoas com alguma deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades no Ensino Regular.

2.22 Manter a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais nas instituições escolares do ensino regular, 
com adaptação dos meios físicos e capacitação dos 

recursos humanos, assegurando o desenvolvimento de 
seu potencial cognitivo, emocional e social. 4.7 Manter 
e ampliar, em regime de colaboração com a União e o 
Estado, programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o 
acesso e a permanência dos alunos com necessidades 

educacionais especiais por meio da adequação 
arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de 
recursos de tecnologia assistiva a todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica.

Índice de escolas com recursos 
de acessibilidade

Esforço

Adaptar as 
escolas com os 

recursos de 
acessibilidade 

50,00% 75% 100% 100%

2.13 Efetivar, com as áreas de Saúde e Assistência 
Social, rede de apoio ao Sistema Municipal de Ensino 

para atender o público da Educação Especial.

Estabelecimento de rede de 
apoio para atender o público de 

Educação Especial
Esforço

Estabelecer rede 
de apoio com 

Sec. De Saúde e 
Sec. De 

Assistência 
Social

1 1 1 1


