Centro de Referência em Educação e Atendimento
Especializado do Ceará - CREAECE

AÇÕES DESENVOLVIDAS

1) Atendimento Educacional Especializado
Serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e
de acessibilidade, atenuando as barreiras para a plena participação dos alunos na
sociedade e para o desenvolvimento de sua aprendizagem, considerando suas
necessidades específicas. (SEESP/MEC, 2008)
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) complementa e/ou suplementa a
formação do aluno, visando a sua autonomia na escola e fora dela. Destina-se
prioritariamente
a
alunos
com
deficiências,
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento/Transtorno
do
Espectro
Autista
–
TGD/TEA,
e
Altas
Habilidades/Superdotação, incluídos nas escolas de ensino regular.
Para realizar o AEE, o CREAECE dispõe de uma equipe multiprofissional formada por
assistente social, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, educadores físicos, psicomotricistas e professores das áreas específicas.
Ao longo do processo de atendimento, o CREAECE desenvolve atividades de
acompanhamento às famílias.
Em 2015, foram atendidos 370 alunos, sendo 335 de Fortaleza e 35 do interior,
distribuídos em 17 municípios.
2) Produção e Transcrição de material didático para alunos com deficiência visual
Produção e transcrição de material didático para atender alunos com deficiência visual
matriculados nas escolas da rede pública de ensino do Ceará, envolvendo a produção de
livros digitais em áudio, a transcrição de livros didáticos em Braile para alunos cegos e a
produção de material com caracteres ampliados para alunos com baixa visão.
Em 2015, o CREAECE realizou a produção de 36 livros digitais em áudio, a transcrição
em Braile de 247 livros didáticos; e a ampliação de 320 livros. No total, foram produzidos
567 livros, beneficiando 109 alunos, oriundos de 26 municípios.
3) Formação Continuada nas Áreas da Educação Especial
Oferta de cursos de formação continuada e de aperfeiçoamento pedagógico nas áreas da
Educação Especial para professores das escolas da rede pública de ensino com alunos
incluídos e demais profissionais envolvidos com a inclusão educacional.
O CREAECE oferta os seguintes cursos: Práticas Inclusivas no Atendimento Educacional
Especializado (AEE); Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); Tradutor e Intérprete da
LIBRAS (TILS); Instrutor de LIBRAS; Deficiência Intelectual; Deficiência Visual; Transtorno
do Espectro Autismo e Altas Habilidades/Superdotação. Em 2015, o Centro formou 1.207
profissionais: sendo 894 de Fortaleza e 183 do interior, oriundos de 35 municípios.

4) Apoio e orientação às famílias ou responsáveis sobre o AEE
Contando com uma equipe multiprofissional, o CREAECE proporciona às famílias e aos
responsáveis dos alunos atendidos pelo Centro apoio e orientação sobre o Atendimento
Educacional Especializado, visando integrar ações com a família para que esta possa
contribuir positivamente para o desenvolvimento da aprendizagem e da autonomia do
aluno, favorecendo sua inclusão escolar e social.
No primeiro semestre de 2016, o CREAECE tem apoiado as famílias dos 419 alunos que
recebem Atendimento Educacional Especializado no Centro, pois meio de reuniões,
palestras e outras atividades.

