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Assunto: Registro dos atos escolares  de aluno com necessidade educacional especial 
Fundamentação Legal : Parecer CNE 17/2001, Deliberação CME 02/03 
 
Os alunos com necessidades educacionais especiais que concluírem o Ensino 
Fundamental terão seus atos escolares registrados de acordo com a 
característica individual de cada caso,  conforme as instruções que seguem: 
  
1 – Conclusão por  TERMINALIDADE ESPECÍFICA   
 
 Aplicável aos casos previstos no Parecer CNE 17/2001 e na Deliberação CME 
02/03.  
O processo de  emissão do Certificado de Conclusão por Terminalidade 
Específica, que inclui o Relatório Individual do Aluno, elaborado pela unidade 
escolar,  deverá ser acompanhado pela Equipe de Educação Especial da SME, 
com anuência da Supervisão de Ensino, conforme dispõe a  Portaria nº 
102/SME/04.   
Seguem anexos a Portaria acima citada e  os impressos próprios para este 
caso:  Relatório Individual do Aluno e Histórico Escolar. 
 
2 –  Conclusão com   ADAPTAÇÕES CURRICULARES  
 
 Aplicável aos alunos que realizaram estudos com adaptações curriculares, 
conforme projeto desenvolvido pela unidade escolar, acompanhado pela Equipe 
de Educação Especial e Supervisão de Ensino. Os documentos deverão ser 
registrados na seguinte conformidade: 
 
2.1 – Ata de Resultados Finais  
• Traçar o campo dos conceitos - diante do nome do aluno  
• Registrar no  campo do Resultado Final : AC  
• No  campo do Resumo ( no verso), registrar: Adaptação Curricular (AC) 
 
2.2 – Histórico Escolar  
• campo dos Conceitos -  Anular o com um traço e registrar : vide campo 

das observações. 
• campo das Observações  - Registrar: “ O aluno realizou estudos com 

adaptações curriculares, conforme Parecer CNE 17/01 e Deliberação CME nº 
02/03. Segue relatório anexo”. 
Caso o aluno tenha freqüentado Sala de Recurso Específico (antiga Classe 
Alternativa), registrar: “ o aluno freqüentou Sala de Recurso Específico no(s) 
ano(s) ....... e ......” . 



• campo do Certificado -  deverá constar: “ ... concluiu o Ensino 
Fundamental no ano letivo de ______ com adaptações curriculares. ( 
Parecer CNE 17/01 e Deliberação CME 02/03)” . 

 
2.3 – Relatório Individual do Aluno 
Deverá ser elaborado pelo professor conforme as orientações da Equipe de 
Educação Especial. Este documento acompanhará o Histórico Escolar do aluno. 
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