
ANEXO I DA PORTARIA N.º 1.380/2012 -GS/SEDUC

DOCUMENTO  TÉCNICO  CIENTÍFICO  DE  CRIAÇÃO  DO  PROGRAMA  DE 
REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA 

DEFINIÇÃO DOS TERMOS, CONCEITOS OPERACIONAIS E INDICADORES.

1. REEDUCAÇÃO  PSICOMOTORA:  Processo  terapêutico  pedagógico,  que  se 

utiliza  de  técnicas  que  expresse  uma constante  adaptação  à  evolução  do 
corpo como uma unidade psicossomática e cujo movimento possui significado, 
respeitando a expressividade corporal, psicológica e social, considerando suas 
singularidades e deficiências biopsicossociais da criança, adolescente, jovem 
e do adulto.

2. INDICADORES:

2.1 BIOLÓGICOS:  Apresentar  domínio  corporal,  com  definição  de  lateralidade, 

orientação espacial, coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade.

2.2 PSICOLÓGICOS:  Apresentar  controle  da  inibição  voluntária,  com 

melhoria do nível de concentração; reconhecimento dos objetos por intermédio 
de um dos sentidos; superação de dificuldades; autoconfiança.

2.3 SOCIAIS: Apresentar  desenvolvimento  sócio  -  afetivo  na  construção  de 

atitudes  de  companheirismo,  solidariedade,  cooperação  e  adaptação. 
Participação  interativa  no  grupo,  com  a  aprendizagem  da  habilidade  de 
relações  envolvendo  o  ato  de  ganhar  e  perder,  orientado  pelo  respeito  às 
regras, sendo capaz de interagir nas relações sociais com o outro, mesmo com 
limitações.

3. EDUCAÇÃO  FÍSICA  ADAPTADA:  Modelo  educacional  que  enfatiza  o 

desenvolvimento  do potencial  biopsicossocial,  visando  o  aprimoramento  do 
domínio  motor,  através  da  aprendizagem  e  de  habilidades  e  o 



desenvolvimento  de  capacidades  físicas,  motoras  e  de  socialização, 
contempladas  mediante  atividades  educacionais  desenvolvimentistas,  jogos 
de  estímulo  à  interação  grupal,  direcionados  a  pessoas  com disfunções  e 
deficiências e/ou necessidades educativas especiais.

4. PESSOAS COM DEFICIÊNCIASE/OU COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS  (P.N.E.E): Pessoas  que  apresentam  disfunções  físicas, 
sensoriais, orgânicas ou mentais (Transtornos de Personalidade: Psicopatia e 
Sociopatia),  sejam  congênitas  ou  adquiridas.  Inclui  os  DI  (deficientes 
intelectuais);  Asmáticos;  DV  (deficiente  visual,  total  ou  baixa  visão); 
DA( deficiente auditivo);  deficiente físico (ortopedia ou neurologia);  pessoas 
com distúrbios  de  saúde  (diabetes,  hemofilia,  asma brônquica,  obesidade, 
etc.);  deficiente da fala ou linguagem (dificuldades na comunicação);pessoas 
com problemas de conduta social desajustada ou psicótica (autismo, doença 
mental, disfunção  social etc.); pessoas com distúrbios de aprendizagem e/ ou 
combinações das categorias acima citadas.

5. DISFUNÇÃO SOCIAL:  Fenômeno particular e central nos transtornos 

de  personalidade  e  de  comportamento,  em  que  de  alguma  maneira,  o 
desempenho  normativo  do  organismo  em  sua  relação  com  o  meio  esteja 
comprometido, tornando mais restritivos os limites de sua autonomia.

6. SOCIOPATIA:Transtorno de Personalidade Antissocial, vulgarmente chamado 

de  Sociopatia,  descrito  no  DSM-IV-TR.  Caracterizado  pelo  comportamento 
impulsivo do indivíduo afetado, desprezo por normas sociais e indiferença aos 
direitos e sentimentos dos outros. Na Classificação Internacional de Doenças, 
este transtorno é chamado de Transtorno de Personalidade Dissocial (Código: 
F60.2). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID
http://pt.wikipedia.org/wiki/DSM_IV


DOCUMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA- PRP

A Secretaria  Executiva  de  Educação  do  Estado  do  Pará  –  SEDUC,  órgão 
público  vinculado  ao  Governo  do  Estado  do  Pará,  possui  atribuições  e 
responsabilidades específicas no trato da gestão da educação nas escolas públicas 
de  nível  fundamental  e  médio.  A  referida  secretaria,  através  de  subsídios  de 
informações advindas da Secretaria Adjunta de Logística Escolar, Diretoria da Área 
Metropolitana  –  DAM  e  do  Departamento  Educacional  de  Atividades  Físicas  - 
DEAF, registrou um quantitativo equivalente a aproximadamente 5.500 (cinco mil e 
quinhentos) casos, entre crianças, adolescentes e jovens, alunos da rede estadual 
de  ensino  fundamental  e  médio,  de  disfunções  pertinentes  à  coluna  vertebral, 
problemas  ortopédicos,  aparelho  respiratório  (asma  brônquica),  além  de 
necessidades educativas especiais – P.N.E.E. Os referidos alunos apresentavam 
dificuldades expressivas de adaptação ao currículo regular das aulas da disciplina 
de educação física. Assim, na tentativa de administrar o referido problema, houve 
naquele momento, necessidade de se programar ações de intervenções práticas 
mais  imediatas  que  atendessem  as  necessidades  demandadas.  Adotou-se  um 
modelo  de  atendimento  específico  nas  modalidades  de  natação  e  ginástica 
corretiva.   Entretanto,  a  conduta  se  traduziu  em  uma  resposta  tradicional  com 
atendimento na área de educação física adaptada, através de ações pontuais de 
caráter residual, configurando um atendimento precário, insuficiente, não passando 
de ações isoladas, definidas a partir de demandas episódicas da comunidade e não 
como fruto de um diagnóstico e resposta profilática.

Na  tentativa  de  maximizar  o  nível  de  gestão  estratégica  em  educação, 
direcionada  ao  bem  estar  social  e  consequentemente,  fortalecendo  a  imagem 
organizacional  do  poder  público  neste  segmento,  a  Secretaria  de  Estado  de 
Educação – SEDUC/SALE/DAM/DEAF, órgão público compromissado com ações 
de responsabilidade social, viabilizou alguns estudos analíticos da problemática em 
foco,  cujos  resultados  sinalizaram  para  um  diagnóstico  repleto  de  lacunas  no 
atendimento até então dispensado às necessidades dos alunos com disfunções 
biopsicossociais, para as aulas de educação física, no currículo regular.

 Assim, neste contexto, em 14 de novembro de 1995, nasce o PROGRAMA 
DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP,  como uma proposta de trabalho em 
Educação  Física  Adaptada  às  disfunções  biopsicossociais  apresentadas  pelos 



alunos. O referido  PROGRAMA cria ferramentas capazes de construir respostas 
eficientes  e  eficazes à  problemática  em crescente demanda e prospecta o  seu 
alcance  para  uma  área  de  circunscrição  que  abranja  todos  os  alunos  com 
deficiências  e/ou  com  necessidades  educativas  especiais,  em  nível  motor, 
psicossocial e intelectual, manifestadas nos espaços do conhecimento do ambiente 
escolar e que vem se traduzindo em fatos geradores de barreiras no processo de 
ensino e aprendizagem e de socialização, na área da educação física. 

A  execução  do  referido  PROGRAMA  contempla  prioritariamente  toda  a 
clientela  estudantil  (crianças,  adolescentes,  jovens  e  adultos),  regularmente 
matriculada nas escolas públicas  de ensino fundamental  e médio do Estado do 
Pará  que  apresentem  uma  ou  mais  deficiências  abaixo  listadas  segundo  a 
classificação de deficiências (PEDRINELLI. V.J. et.al. Educação física e desporto 
para pessoas portadoras de deficiência. Brasília: MEC-SEDES. SESI-DN,1994.)

• Deficiência intelectual;

• Deficiência auditiva (parcial ou total);

• Deficiência visual (parcial ou total);

• Deficiência física (ortopédica ou neurológica); 

• Distúrbios de saúde (diabetes, hemofilia, asma brônquica, obesidade etc.);

• Deficiência da fala ou linguagem (dificuldades na comunicação);

• Problemas  de  conduta  social  desajustada  ou  psicótica  (autismo,  doença 
mental, disfunção social etc.); 

• Distúrbios de aprendizagem e/ou combinações das categorias acima citadas.

É  irrefutável  a  necessidade  e  importância  que  reveste  a  realização  do 
PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP, na medida em que o 
poder público estadual, na gestão da educação de nível fundamental e médio, se 
preocupa  em  minimizar  contínua  e  progressivamente  a  evasão  escolar  e  as 
anormalidades  apresentadas  pelo  aluno,  não  perdendo  do  seu  alvo  de  ação  o 
estímulo ao desenvolvimento físico-cognitivo e sócio afetivo, tendo como enfoque 
central a reeducação psicomotora e a recondução apta funcionalmente desse aluno 
às aulas de educação física curricular. Há compromisso e responsabilidade social 



em  desenvolver  nas  crianças,  adolescentes,  jovens  e  adultos  da  comunidade 
estudantil a capacidade de aquisição do domínio corporal, da coordenação motora, 
do equilíbrio e da flexibilidade; de controlar a inibição voluntária, melhorando o nível 
de abstração e desenvolvimento da função social e afetiva, reforçando as atitudes 
de lealdade, companheirismo e solidariedade.

OPROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP toma como base 
duas orientações: a prática psicomotora educativa e a prática psicomotora profilático-
terapêutica,  práticas  estas,  que  permitem à  clientela  da  comunidade  estudantil  do 
ensino  público,  fundamental  e  médio  no Estado do Pará,  o  ajuste  a  uma postura 
corporal,  psicológica  e  social  adequada,  possibilitando  ao  alunado  o  alcance  da 
capacidade  total  de  adaptação  na  sociedade,  proporcionando  a  interrelação  entre 
saúde  e  educação,  como  alternativa  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos 
cidadãos.

 Inculcar conhecimentos e habilidades específicas ao aluno matriculado no 
PROGRAMA, que repercuta positivamente em um ajuste a uma postura corporal e 
social adequada que potencialize sua capacidade de adaptação aos diversos grupos 
sociais, ao mesmo tempo em que permita que ele perceba a importância do seu papel 
e da missão institucional do Estado na garantia dos seus direitos de cidadania, 
no desenvolvimento de uma cultura de consciência, de paz (PRO-PAZ), e de 
responsabilidade social, se constituem no alicerce basilar que concede 
significação maior à realização deste PROGRAMA.

A viabilidade do fortalecimento do Programa de Reeducação Psicomotora no 
âmbito do Estado do Pará é justificada a partir das seguintes perspectivas de 
relevância social e política:

1. Contribuição  para  o  desenvolvimento  de  estratégias  no  enfrentamento  da 

problemática  das  disfunções  biopsicossociais,  prioritariamente  da  comunidade 
estudantil das escolas públicas do Estado do Pará, inadaptáveis ao currículo regular 
da disciplina educação física, promovendo a cultura da inclusão social e da paz no 
compartilhamento  do  espaço  físico  e  social  da  escola,  através  da  mudança  de 
comportamento  psicomotor  dos  educandos,  decorrente  dos  atendimentos  do 
PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP.

2. Melhoria da qualidade dos serviços públicos em educação, a partir da harmonia 

no processo de comunicação interativa entre o órgão do poder público estadual, gestor 



da educação em nível fundamental e médio no Estado do Pará, escolas públicas de 
ensino  fundamental  e  médio  do  Estado  do  Pará,  professores,  profissionais  em 
educação e em áreas afins ao  PROGRAMA,  alunos das escolas públicas de ensino 
fundamental e médio e sociedade como um todo, advinda do compromisso social em 
reeducação  biopsicossocial  do  educando,  oferecido  pelo  PROGRAMA  DE 
REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP.

3. Impacto  social,  como  resultado  dos  serviços  ofertados  ao  público  –  alvo 

contemplado,  mediante  os  benefícios  gerados  pela  aplicação  dos  conteúdos  dos 
SUBPROGRAMAS  de  atendimento  especializado  na  modalidade  de  educação 
especial em reeducação psicomotora que integram o PROGRAMA.

4- Fortalecimento das relações formais e interpessoais na escola, na família e com as 
organizações envolvidas que integram o poder público responsável pela promoção e 
pelo exercício da cidadania.

1.  ESTRATÉGIA DE AÇÃO DO PROGRAMA

A consolidação do programa no âmbito da Secretaria de Estado de Educação 
contempla  um  conjunto  de  estratégias  vinculadas  a  perspectiva  política  e  social 
destinada ao atendimento dos estudantes com disfunções e/ou deficiências, e dessa 
forma oportunizar maiores expectativas de usufruto da qualidade de vida.

No  sentido  de  qualificar  e  fortalecer  o  potencial  de  gerenciamento  do 
PROGRAMA,  além  de  promover  visibilidade  e  reconhecimento  social  pela  sua 
importância,  algumas  ações  cooperadas  poderão  ser  desenvolvidas,  através  da 
comunicação  interativa  com  as  organizações  públicas  e  privadas  da  sociedade, 
mediante  a  celebração  de  convênios,  cujas  parcerias  possibilitarão  ampliar  o 
atendimento.

A articulação público-privado tem apresentado um novo referencial das ações 
de responsabilidade social e retorno às demandas sociais, especialmente no sentido 



de contemplar as necessidades educacionais da população. Assim, é indispensável 
que se construa uma relação de parceria com empresas privadas e demais instituições 
governamentais visando garantir a manutenção do PROGRAMA. 

Há  prospecção  na  criação  de  mecanismos  e  procedimentos  que  permitam 
identificar a clientela em potencial de uma ação efetiva nas áreas de educação física 
adaptada;  redefinição  quantitativa  e  qualitativa  dos  atendimentos  existentes  e 
implementação de novas ações,  numa visão integrada e integradora;  construção e 
aplicação  de  instrumentos  de  avaliação  regular  das  atividades  que  permitam  a 
eficiência e eficácia de projetos e ações desenvolvidas; oferta de recursos humanos, 
instalações e materiais específicos para o eficiente e eficaz atendimento; propostas 
para construção de instalações com infraestrutura adequada, de maneira que atenda 
as necessidades da clientela e realização de cursos de aperfeiçoamento para a equipe 
técnica  especializada,  visando  potencializar  o  gerenciamento  do  PROGRAMA e  a 
qualificação na prestação do serviço público.

2. GÃOS EXECUTORES

1. SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROMOÇÃO SOCIAL;

2. SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO – SEDUC;

3. SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO- SAEN.

4. O PROGRAMA

4.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA;

4.2 JUSTITIFICATIVA DO PROGRAMA;

4.3 ESTRUTURA DO PROGRAMA;

4.4 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA;

4.5 FORMAÇÃO DE EDUCADORES



4.6 PÚBLICO – ALVO BENEFICIADO;

4.7 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA.

4.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA

O  PROGRAMA  DE  REEDUCAÇÃO  PSICOMOTORA  –  PRP,objetiva,  em 
sentido geral ou final, promover junto ao aluno (crianças, adolescentes, jovens e 
adultos)  da comunidade estudantil  vinculados prioritariamente a rede pública 
estadual  de  ensino  fundamental  e  médio,atividades  terapêutico-educativas 
adequadas aos problemas que demandem reeducação psicomotora, através da 
educação física adaptada, visando sua superação e/ou redução dos sintomas 
com vistas a sua apta recondução às aulas de educação física curricular.

De forma mais específica ou intermediária, o PROGRAMA objetiva:

*  Promover  atendimento  especializado  em  reeducação  psicomotora,  através  dos 
SUBPROGRAMAS:  Natação  Corretiva  (NC);  Ginástica  Corretiva  (GC); 
Atendimento  ao  Asmático  (SAMA);  Atendimento  Fisioterapêutico  (SAF)  e 
Atendimento às pessoas com Deficiências e/ou com Necessidades Educativas 
Especiais  (SAD) (nível  motor,  psicossocial  e  intelectual);Atendimento  ao  Obeso 
(SAO) Atendimento à Gestante (SAG).

* Propiciar orientação e esclarecimento ao aluno e à sua família sobre o problema que 
este  apresenta  nos  seguintes  quesitos:  possíveis  fatores  condicionantes  e/ou 
determinantes; estratégias de ação em casa, cuidados com a prevenção e riscos de 
reincidência;

 * Valorizar no aluno suas áreas preservadas, saudáveis, evitando que se instale no 
papel do “problemático”, “doente”, “incapaz”, etc.;

*  Promover  espaços  reflexivos  nas  atividades  terapêuticas  que  visem  trabalhar  o 
respeito  ao  ser  humano;processo  de  adaptação;  interação  social;  socialização  e 
prevenção  à  discriminação,  através  do  respeito  às  diferenças,  a  qualidade  nas 
relações humanas, a ética e o desenvolvimento integral do aluno;



*  Promover  o  respeito  ao  corpo  como  instrumento  de  ação  singular  e  valioso, 
independente  de  sua  forma,  cor  e  aparência,  através  também  de  cuidados 
preventivos, como postura corporal adequada e outros cuidados, trabalhados de forma 
individual e grupal;

* Promover o respeito às diferenças individuais, ritmos e desempenhos;

* Promover a consciência de direitos e deveres, individuais e coletivos;

* Estimular a crença na capacidade de superar desafios e aprender.

A promoção da compreensão e consciência dos problemas que o processo 
educativo  revela  e  desnuda  no  cotidiano  escolar,  traz  à  tona  a  geração  de 
responsabilidades  partilhadas  entre  todas  as  organizações  e  profissionais  que 
abraçam  a  educação  como  meio  e  missão  de  vida.  O  PROGRAMA  DE 
REEDUCAÇÃO PSICIMOTORA – PRP,propõe uma junção dos elos sistêmicos da 
obra  de  construção  e  prestação  do  serviço  público  em  educação.  A  atividade 
educativa na área da educação física adaptada às várias categorias de disfunções 
biológicas,  psicológicas  e  sociais  apresentadas  pelo  aluno,  requer  ações 
multidisciplinares em interação interdisciplinar, de forma constante, contínua e integral 
como  instrumento  gerador  de  resultados  eficientes  e  eficazes,  no  alcance  dos 
objetivos do PROGRAMA.

 A meta do PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICIMOTORA – PRP é gerar 
os  benefícios  pretendidos  a  todo  o  quantitativo  de  alunos,  sejam  crianças, 
adolescentes,  jovens ou adultos,  regularmente matriculados nas escolas de ensino 
fundamental  e médio  do Estado do Pará e que apresentem disfunções biológicas, 
psicológicas  e/ou  sociais,  necessitando  de  reeducação  psicomotora  nestes 
segmentos.  Os  alunos  com  necessidades  de  reeducação  psicomotora  serão 
encaminhados aos  Núcleos Específicos de Atendimento do  PROGRAMA (NATs), 
divulgados  pelo  Governo do Estado do Pará,  de acordo com as necessidades  de 
atendimento desta clientela  e em conformidade com os objetivos  pretendidos pelo 
Programa maior de governo (PRO-PAZ), para análise multidisciplinar e interdisciplinar 
de  cada  situação,  diagnóstico  situacional  e  adoção  de  medidas  de  reeducação 
adequadas. A equipe de profissionais que atua no PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA – PRP é composta por profissionais com formação em licenciatura 
plena  nas  áreas  de  educação  física  e  ciências  sociais  e  por  profissionais  com 
formação  superior  de  graduação  nas  áreas  de  fisioterapia,  terapia  ocupacional, 
fonoaudiologia, nutrição, pedagogia, psicologia, sociologia, medicina e serviço social, 



selecionados  e escolhidos  pela  Coordenação do  PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA– PRP, de acordo com critérios técnicos e educacionais na área de 
atendimento  especializado  em  reeducação  psicomotora,  estabelecidos  pela 
coordenação do referido PROGRAMA.

4.1 JUSTITIFICATIVA DO PROGRAMA

O principal objetivo do homem em sociedade é crescer, aprender a relacionar-
se, conviver. Conviver – viver com – pressupõe respeito e aceitação a todos os seres 
humanos  a  partir  da  compreensão  de  que,  cada  um,  com  sua  singularidade, 
independente de como se apresente,  dos seus limites no momento e do como se 
expresse,  tem um papel  nobre  e fundamental  na contribuição  com a evolução  do 
mundo. E mais, o homem só tem condições de descobrir e desenvolver funções no 
mundo, em uma relação de interdependência e cooperação mútua.

A sociedade moderna evidencia sinais de um progresso tecnológico e científico 
surpreendente,  caracterizado por uma celeridade espantosa.  A exigência  é de que 
tudo  seja  veloz  e  funcione  instantaneamente.  Em contrapartida,  cada  vez  mais  a 
solidão humana é característica dos dias atuais. A competição desmedida impera nas 
relações  humanas,  bem  como  o  individualismo  e  o  fomento  da  ilusão  da 
autossuficiência. A essência de tudo isso é perpassada por valores que justificam e 
naturalizam  uma  compreensão  de  que  existem  seres  humanos  superiores  que 
merecem respeito, outros que merecem um pouco de valor e outros, ainda, que nada 
merecem. A hierarquização assume corpo a partir da eleição de critérios e padrões. 
Quem não se enquadra no padrão ou ousa expressar sua diferença é tratado com 
indiferença, com desrespeito e exclusão. Quem é excluído é visto como ser inferior, 
tratado como tal e acaba por incorporar esta compreensão de si. A sociedade humana 
é competente em contribuir com a desqualificação de quem se apresente diferente e 
com a manutenção do status do incapaz. O excluído se exclui, sem apropriar-se de 
sua condição humana, de ser em processo de evolução, transformação, quanto ser 
em participação, com os outros. 

A escola, instituição social que se presta a reproduzir a ideologia dominante, 
não  foge  a  esta  realidade.  Nela  os  considerados  diferentes  são  inferiorizados  e, 



consequentemente, vistos como incapazes e excluídos.Urge que se invista em ações 
educativas que revertam este quadro; que promovam investimentos na desmistificação 
de valores ideológicos que alimentam a discriminação social, o desrespeito ao limite e 
às diferenças;  que invistam em atividades  terapêutico-preventivas,  que busquem a 
solução dos problemas limitadores.

Neste canário, cabe refletir que a realidade que permeia o processo de ensino e 
aprendizagem do currículo regular da disciplina educação física, ministrada aos alunos 
(crianças,  adolescentes,  jovens  e  adultos),  das  escolas  públicas  de  ensino 
fundamental e médio do Estado do Pará, revela e desnuda uma problemática que vem 
se  caracterizando,  singularizando  e  distinguindo  por  apresentar  um  significativo 
quantitativo de alunos com deficiências e/ou necessidades educativas especiais  na 
área  cognitiva  (intelectual),  motora  e/ou  sócio  afetiva,  com  impossibilidade  de 
adequação  à  prática  educativa  tradicional  proposta.   As  consequências  mais 
imediatas das referidas disfunções apontam,no campo da motricidade,  o baixo 
rendimento  do  movimento  como  expressão  do  ser,  do  sentir  e  do  agir, 
impedindo o processo de educação e interação do aluno com o seu universo 
corporal  e  social;  inibição  de  sua  expressividade  física  e  fisionômica; 
desorganização de sua mobilidade, comprometendo assim, o estabelecimento 
de relações sociais harmônicas com os grupos sociais dos quais faz parte e 
com o meio ambiente. 

      Vale sublinhar, que a disfunção motora que causa a inadaptabilidade desse aluno 
ao processo de aprendizagem no ensino do currículo regular da disciplina educação 
física, pode expô-lo a condições inseguras, deixando – o vulnerável a acidentes no 
compartilhamento de todos os espaços sociais, dentro e fora da escola. 

       A disfunção apresentada na área cognitiva está associada à deficiência 
intelectual  gera  consequência  na  inadaptabilidade  do  aluno  às  atividades  físicas 
regulares  propostas  pelo  processo  de  ensino  e  aprendizagem  regular.  A  prática 
vivencial  dos educadores físicos tem revelado que a situação de cognição especial 
desses alunos também condiciona e/ou determina comprometimento no processo de 
interação e socialização com os colegas, em ambiente escolar, e nos demais grupos 
sociais.

No campo sócio afetivo, as manifestações comportamentais do aluno, em 
nível  individual  (psicológico)  e  em  nível  grupal  (sociológico),  revelam 
disfunçõesque os impede a participar de forma interativa, socializadora, prazerosa e 
construtiva  das  atividades  regulares  propostas  pelos  conteúdos  do  currículo  da 



disciplina  educação  física.  As  principais  tendências  manifestadas  e  observadas 
empiricamente  pelos  educadores  físicos  são:  retraimento,  agressividade,  falta  de 
espírito  de  cooperação,  ausência  de  percepção  da  diferença  entre  competição  e 
conflito,  baixa  autoestima  e  total  falta  de  ajustamento  e  adaptação  às  atividades 
individuais e em grupo.  

   É irrefutável que a problemática em pauta, clama por ações de intervenções teóricas 
e  práticas  emergenciais  no  processo  de  reeducação  psicomotora  dos  alunos  com 
disfunção biopsicossocial, na medida em que a situação em que ora se encontram, o 
situam em uma condição de privação no recebimento dos benefícios gerados pela 
disciplina educação física, dentro dos limites do currículo regular.

As diferenças individuais fazem parte do cotidiano educacional e existem para 
serem consideradas e tratadas de forma humanizada e socialmente responsável.

           Implantar e gerenciar o PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – 
PRP se traduz em um desafio para o Governo do Estado do Pará no cumprimento do 
compromisso  de  responsabilidade  social  assumido.A  pretensão  é  lidar  com  essa 
problemática à luz da Terapia-educação adequada a cada situação limite, à superação 
do problema, à apropriação do corpo como instrumento singular e valioso, bem como 
a ampliação e aprofundamento da consciência individual e coletiva de que cada ser 
humano é parte sistêmica de um todo, independente de como está e que, somente 
através do compromisso firmado entre educadores,  profissionais  de áreas afins ao 
PROGRAMA,  poder  público,  grupos  familiares,  e  sociedade  como  um  todo, 
desenvolvendo respeito mútuo e cooperação, haverá crescimento e desenvolvimento 
verdadeiro.

A  importância  e  a  necessidade  da  implementação  do  PROGRAMA  DE 
REEDUCAÇÃO  PSICOMOTORA  –  PRP reside  no  fato  de  que  o  princípio  da 
aprendizagem,  da  prática  psicomotora  educativa  e  da  reeducação  psicomotora 
terapêutica, pressupõe mudança no comportamento e os conteúdos programáticos a 
serem ministrados no processo de reeducação,  através dos SUBPROGRAMAS de 
ações específicas, direcionadas a cada disfunção, propiciarão uma remodelagem no 
perfil  cognitivo,  motor,  psicológico  e  social  dos  alunos  em  disfunção  nestes 
segmentos,  trazendo consequências  positivas,  extensivas  às  relações humanas na 
família,  na  escola  e  fortalecendo  o  compromisso  de  todos  os  segmentos  sociais 
envolvidos.  Com  o  trabalho  de  reeducação  psicomotora,  os  alunos  retomarão  o 
itinerário  educativo  regular  precedente,  com  maior  facilidade,  apesar  de  suas 
especificidades.   



Assim,  acredita-se  que  o  referido  PROGRAMA  possibilita  as  seguintes 
mudanças significativas no cenário educacional: 
• Ação docente no trabalho de reeducação realizada por equipe multidisciplinar de 
profissionais  educadores,  psicomotricistas  ou profissionais  de áreas  correlatas  que 
atuem através de ação  interdisciplinar,  compondo uma trilogia:  formação pessoal, 
formação teórica e formação prática. Todos devem se encontrar como “pontas” de um 
triângulo, que se fecha simultaneamente.
• Reeducação Psicomotora alicerçada no padrão de ensino e aprendizagem oferecido 
por  profissionais  especializados,  selecionados  e  escolhidos  pela  Coordenação  do 
PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP, que possuam qualificação 
capaz  de  inculcar  à  clientela  alvo  do  PROGRAMA,  conhecimentos  e  orientações 
teóricas e práticas sobre questões vinculadas a Prática Psicomotora e a Reeducação 
Psicomotora Terapêutica, no trato da consciência, das barreiras motoras, psicológicas 
e sociais do dia – a - dia,  bem como dos mecanismos para a sua transposição e 
adaptação funcional ao currículo de educação física. 
• Reeducação psicomotora que provoque no aluno a capacidade de questionar 
de onde vem a sua dificuldade e de resgatar a prática correta da sua postura corporal 
e/ou psicossocial, evitando o “mal-entendido” de uma postura que permita sequelas 
pertinentes a um diagnóstico patológico voltado para um tipo de deficiência.
• Redução  da  evasão  escolar  dos  alunos  com  deficiências  e/ou  com 
necessidades educativas especiais, biopsicossociais.
•Redução  ou  superação  de  dificuldades  de  adaptação  dos  alunos  através  dos 
SUBPROGRAMAS:Natação  Corretiva  (NC);  Ginástica  Corretiva  (GC); 
Atendimento  ao  Asmático  (SAMA);  Atendimento  Fisioterapêutico  (SAF)  e 
Atendimento  ao  Deficiente  e/ou  Pessoas  com  Necessidades  Educativas 
Especiais (SAD), Atendimento ao Obeso (SÃO), Atendimento a Gestante, bem como 
o desenvolvimento  de processo de conscientização,  sensibilização  e motivação do 
aluno e de sua família em torno do problema e dos mecanismos de superação. 
• O fortalecimento da autoestima dos alunos contemplados pelo PROGRAMA e a 
ampliação dos conhecimentos e habilidades específicas (apto funcionalmente), trarão 
reflexos  positivos  no  comportamento  biopsicossocial  e  consequentemente,  no 
processo de adaptação às aulas de educação física curricular.

OPROGRAMA DE REEDUCAÇÃO  PSICOMOTORA–  PRP  configura-se em 
valiosa ferramenta educacional, geradora de resultados profícuos extensivos a todos 
que vivem e acreditam na educação como um direito supremo que iguala e valoriza as 
pessoas e que justifica a existência da capacidade de evolução do homem.



4.2 ESTRUTURA DO PROGRAMA

O PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – PRP funciona de forma 
autônoma e tem como órgão gerenciador a Secretaria Adjunta de Ensino – SAEN, da 
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Está sediado no Centro de Referência 
de  Reeducação  Psicomotora–CRRP, localizado  no  anexo  das  dependências  da 
Escola  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  “Augusto  Meira.  A  ação  do  referido 
PROGRAMA será extensiva a tantos Núcleos de Atendimentos (NATs), quantas forem 
as  necessidades  de  Reeducação  Psicomotora  apresentadas  pelos  alunos  e,será 
operacionalizado através da ação dos  SUBPROGRAMAS:  Natação Corretiva (NC); 
Ginástica  Corretiva  (GC);  Atendimento  ao  Asmático  (SAMA);  Atendimento 
Fisioterapêutico  (SAF);  Atendimento  ao  Deficiente  e/ou  Pessoa  com 
Necessidades  Educativas  Especiais  (SAD);  Atendimento  ao  Obeso  (SAO)  e 
Atendimento a Gestante (SAG).

Conta com o apoio de equipe técnica científica multidisciplinar composta por 
profissionais com conhecimentos e habilidades específicas, sendo:

 Coordenador  Geral  do  PRP;Coordenadores  de  Núcleos  de  Atendimento  –
NATs;  médico  clínico  geral;  médico  pneumologista;  médico  ortopedista;  médico 
neurologista;  fisioterapeutas;  terapeuta  ocupacional;  fonoaudiólogo;  nutricionista; 
assistente  social;  pedagogo;  psicólogo;sociólogo;professores  licenciados  plenos  em 
ciências sociais e professores licenciados plenos em educação física,  atendendo a 
clientela da rede estadual de ensino fundamental e médio que apresentem sintomas 
de disfunção social, afetiva e/ou motora com aparecimento de alterações pertinentes à 
coluna vertebral, disfunções mio-osteo-articulares,pessoas com deficiências e/ou com 
necessidades educativas especiais, asmáticos, obesos e gestantes.

O  PROGRAMA  DE  REEDUCAÇÃO  PSICIMOTORA  –  PRP é  estruturado 
através  de  SUBPROGRAMAS  com  os  seus  respectivos  conteúdos  programáticos 
terapêuticos  pedagógicos  (CPTP)  de  atendimento  especializado  em  educação 
especial, com objetivo de reeducação psicomotora.



SUBPROGRAMA NATAÇÃO CORRETIVA –SNC

Carga Horária Semanal: 40 h

Objetivo:Prevenir o avanço de deformidades oriundas de alterações posturais, 
permitindo o desenvolvimento físico, mental e social.

Conteúdo Programático Terapêutico Pedagógico– CPTP

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;

o Atendimento de orientação prática;

o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.

1.1Mecanismo operacional:

O  mecanismo  operacional  do  Subprograma  de  Natação  Corretiva  é 
desenvolvido  em  conjunto  com  uma  equipe  multidisciplinar,  com  ações 
interdisciplinares, atuando em um programa de atendimento direcionado ao aluno com 
alteração e/ou disfunção postural, em que o principal critério de atuação terapêutica se 
dá na subdivisão das turmas em subgrupos, de acordo com a alteração e/ou disfunção 
postural em questão, visando um atendimento individualizado.

1.1.1 Avaliação médica e fisioterapêutica

Avaliação diagnóstica clinica e fisioterapêutica, quanto às alterações posturais, 
ortopédicas,  respiratórias,  força,  amplitude  de  movimento  (adm),  reflexos, 
deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.



1.1.2 Programa prático de atuação terapêutica:
o Conscientização  da clientela  quanto à  disfunção em questão,  objetivando o 

reconhecimento  do  próprio  corpo  e  a  mudança  de  hábitos  posturais 
inadequados.

o Atividades terapêuticas aquáticas:

Primeiro nível: “adaptação”

Adaptação  ao  meio  líquido;  descontração  muscular;  mergulho  em 
apneia;visibilidade  dentro  d’água;  mecânica  da  respiração;  flutuação  dorsal; 
flutuação ventral; deslize dorsal; deslize ventral; iniciação a pernada de Crawl.

Segundo nível: “produção e coordenação do nado de Crawl”

Propulsão com pernada de Crawl; propulsão com pernada de costa; propulsão com 
braçada  de  Crawl;  respiração  frontal;  respiração  lateral;  respiração  bilateral; 
coordenação:nado de Crawl;  braço e perna;  braço perna e respiração;  nado de 
Crawl c/ respiração lateral; nado de Crawl c/ respiração frontal; nado de Crawl c/ 
respiração bilateral; nado de Crawl em atenéia; nado de Crawl adaptado; saída e 
virada elementar.

Terceiro nível: “coordenação do nado Crawl e nado costas”

Pernada de Crawl; braçada de Crawl; braçada de costa; nado de crawl; nado de 
costa; virada elementar de Crawl; virada elementar de costa.

Quarto nível:“nado adaptado à alteração postural em questão”



o Atividades terapêuticas em solo

Execução de exercícios que objetivem: 

Reeducação postural e respiratória;

Exercícios de mecânica respiratória;

Exercícios de fortalecimento muscular;

Exercícios específicos de coordenação motora;

Exercícios de alongamento e flexibilidade;

Exercícios de relaxamento;

Atividades lúdicas e sociais.

1.1.3 Sistema de Avaliação:

o Diagnóstica: avaliação do grau da disfunção.

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Somática: mudança do nível de atuação terapêutica.

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos físicos, 
cognitivos e sociais.

1.1.4 Procedimentos Complementares:

o Complementação  da  terapêutica  aquática  com  trabalhos  de  reeducação 

postural e respiratória em solo,forad’água.



o  Os exercícios terapêuticos específicos para cada disfunção do aluno devem 

ser  ministrados  pelo  professor  de  Educação  Física,  obedecendo  às 
orientações previstas pela equipe multidisciplinar;

o Avaliação  dos  alunos  pela  equipe  multidisciplinar  para  diagnóstico  e 

encaminhamento ou não ao subprograma de natação corretiva;

o Realização de avaliações periódicas com os alunos para mudanças de nível, 

conforme suas necessidades;

o Reavaliação  periódica  do  aluno  pela  equipe  multidisciplinar,  para  posterior 

diagnose da alteração postural e/ou disfunção em questão;

o Retomada das atividades normais aos alunos recuperados pelo Subprograma.

SUBPROGRAMA GINÁSTICA CORRETIVA– SGC

Carga Horária Semanal: 40 h

Objetivo:Prevenir o avanço de deformidades oriundas de alterações e/ou 
disfunções posturais, permitindo o desenvolvimento biopsicossocial da 
comunidade estudantil.

Conteúdo Programático Terapêutico Pedagógico- CPTP

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;

o Atendimento de orientação prática;

o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.



1.1 Mecanismo operacional:

O  mecanismo  operacional  do  Subprograma  de  Ginástica  Corretiva  é 
desenvolvido  em  conjunto  com  uma  equipe  multidisciplinar,  com  ações 
interdisciplinares, atuando em um programa de atendimento direcionado ao aluno com 
alteração e/ou disfunção postural, em que o principal critério de atuação terapêutica se 
dá na subdivisão das turmas em subgrupos, de acordo com a alteração e/ou disfunção 
postural em questão, visando um atendimento individualizado.

1.1.1 Avaliação médica e fisioterapêutica

Avaliação diagnóstica clinica e fisioterapêutica, quanto às alterações posturais, 
ortopédicas,  respiratórias,  força,  amplitude  de  movimento  (adm),  reflexos, 
deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.

1.1.2 Programa prático de atuação terapêutica

o Conscientização  da clientela  quanto à  disfunção em questão,  objetivando o 

reconhecimento do próprio corpo e a mudança de hábitos posturais inadequados.

o Execução de exercícios que objetivem: 

Reeducação postural e respiratória;

Exercícios de mecânica respiratória;

Exercícios de fortalecimento muscular;

Exercícios específicos de coordenação motora;

Exercícios de alongamento e flexibilidade;



Exercícios de relaxamento;

Atividades lúdicas e sociais.

1.1.3 Sistema de avaliação

o Diagnóstica: avaliação do grau da disfunção.

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Somática: mudança do nível de atuação terapêutica.

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos físicos, 
cognitivos e sociais.

1.1.4 Procedimentos Complementares:

o Complementação das aulas deginástica corretiva com atividades que proporcionem 

à clientela, conscientização quanto a sua disfunção. A terapêutica especializada para 
cada disfunção deve ser ministrada pelo professor de educação física, obedecendo às 
orientações previstas pela equipe multidisciplinar;

o Avaliação  dos  alunos  por  equipe  multidisciplinar,  para  diagnóstico  e 

encaminhamento ou não ao subprograma de ginástica corretiva;

o Reavaliação periódica por equipe multidisciplinar, para diagnose da disfunção em 

questão;

o Retomada das atividades normais pelos alunos recuperados pelo Subprograma.  

SUBPROGRAMADE ATENDIMENTO AO ASMÁTICO(SAMA)

Carga Horária Semanal: 40 h



Objetivo:  Prevenir  as  crises  asmáticas,  a  partir  do  controle  de  seus 
sintomas, utilizando atividades físicas adaptadas e orientações preventivas.

Conteúdo Programático Terapêutico Pedagógico– CPTP

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;

o Atendimento de orientação prática;

o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.

1.1 Mecanismo operacional:

O mecanismo operacional  do SAMA é desenvolvido em conjunto com uma equipe 
multidisciplinar com ações interdisciplinares, em que o principal critério de atuação se 
dá  na  aplicação  de  um  programa  de  atendimento  direcionado  ao  asmático 
evidenciando  a  terapêutica  de  reeducação  postural,  reeducação  respiratória, 
condicionamento  físico  aliado  a  um  trabalho  de  orientação  preventiva  quanto  às 
medidas de controle ambiental.

1.1.1 Avaliação médica e fisioterapêutica



Avaliação  diagnóstica  clinica  e  fisioterapêutica,  quanto  às  alterações  posturais, 
ortopédicas,  respiratórias,  força,  amplitude  de  movimento  (adm),  reflexos, 
deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.

1.1.2 Programa de atendimento

Mecanismos:

1- Orientações a alunos e familiares;

Paralelamente  ao  programa  de  atividades  motoras,  aluno  e  família  recebem 
orientações preventivas quanto a medidas de controle ambiental de maneira a criar 
condições de adaptabilidade objetivando a não exposição do asmático ao contato com 
fatores alergênicos que são o “gatilho” das crises de broncoespasmo, resultando na 
inadaptação do asmático em casa e na escola.

Palestras ministradas para pais e alunos com o objetivo de esclarecer:

o O que é asma?

o Como funciona o aparelho respiratório humano?

o Como a asma afeta os pulmões?

o O que acontece com as vias aéreas em uma crise de asma?

o Como a asma se manifesta?

o O que desencadeia uma crise de asma?

o Como evitar as crises asmáticas?

o Como reconhecer os primeiros sintomas de uma crise asmática?

2- Atividades motoras adaptadas



 Reeducação Respiratória:

o Exercícios  de desbloqueio  torácico,  com objetivo  de aumentar  a mobilidade 

costovertebral;

o Exercícios Respiratórios, com ênfase  no  trabalho  abdômino-

diafragmático.

 Reeducação Postural:

o Alongamento  musculatura  respiratória  assessória  (esternocleidomastóideo 

ECOM, intercostais, etc...)

o Fortalecimento  e  alongamento  de  grupos  musculares  responsáveis  pela 

manutenção de postura (paravertebrais,abdominais e glúteos);

o Exercícios de Relaxamento.

Condicionamento Físico:

A aplicação de um programa de condicionamento físico específico, permite ao 
asmático o aumento de sua aptidão cardiovascular, possibilitando maior tolerância ao 
esforço  físico,  retardando  o  aparecimento  do  Broncoespasmo  Induzido  por 
Exercício (BIE). O programa de condicionamento físico é desenvolvido em função do 
controle  do BIE,  em virtude de ser  um fator  significativo  e limitador  da prática  de 
atividades físicas.

3- Atividades Socioculturais

Organização  de  eventos  que  possibilite  uma integração  social,  proporcionando  ao 
asmático maior independência e autoconfiança, permitindo mudanças favoráveis na 
sua conduta e afetividade.

1.1.3 Sistema de Avaliação:



o Diagnóstica: avaliação do grau da disfunção.

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Somática: mudança do nível de atuação terapêutica. 

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos físicos, 
cognitivos e sociais.

1.1.4 Procedimentos Complementares:

o Educação do aluno para que o mesmo seja capaz de participar ativamente de seu 

plano de atendimento especializado e tratamento;

o Incentivo aos familiares para que haja colaboração no tratamento, afim de que o 

aluno sinta-se mais motivado e autoconfiante;

o Controle da gravidade da asma, através de medidas objetivas da função pulmonar 

(espirometria);

o Estabelecimento de um plano de tratamento para o acompanhamento clínico;

o Estabelecimento de um esquema de tratamento para as exacerbações ou crises;

o  Atendimento médico periódico.

SUBPROGRAMA DEATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO –SAF

Carga Horária Semanal: 40 h

Objetivo:  Atenuar  as  sequelas  decorrentes  de  disfunções  musculares, 
ortopédicas,  respiratórias  e  neurológicas  oportunizando  a  melhoria  da 
qualidade de vida.

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;



o Atendimento de orientação prática;

o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.

1.1 Mecanismo operacional:

O mecanismo operacional do Subprograma de Atendimento Fisioterapêutico é 
desenvolvido  em  conjunto  com  uma  equipe  multidisciplinar,  com  ações 
interdisciplinares, atuando em um programa de atendimento direcionado ao aluno com 
alterações e/ou disfunções mio-ósteo-articulares, respiratórias e neurológicas, em que 
o principal critério de atuação terapêutica se dá na subdivisão das turmas em grupos, 
visando  à  prevenção  e/ou correção de  alterações e  deformidades,  através de  um 
programa individualizado de atuação terapêutica.

1.1.1 Avaliação médica e fisioterapêutica

Avaliação  diagnóstica  clinica  e  fisioterapêutica,  quanto  às  alterações  posturais, 
ortopédicas,  respiratórias,  força,  amplitude  de  movimento  (adm),  reflexos, 
deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.

1.1.2 Programa prático de atuação terapêutica

Execução de exercícios que objetivem: 

Reeducação postural e respiratória;

Exercícios de mecânica respiratória;

Exercícios de fortalecimento muscular;

Exercícios específicos de coordenação motora;

Exercícios de alongamento e flexibilidade;



Exercícios de relaxamento;

Atividades lúdicas e sociais.

Eletrotermofototerapia:

Utilização de aparelhos como ultrassom, infravermelho, ondas curtas, tens/fens, em 
conjunto  com  exercícios  terapêuticos,  visando  o  restabelecimento  da  função  e 
analgesia.

Exercício Resistido:

Aplicação de exercícios de resistência com o uso de ligas, faixas elásticas, halteres, 
caneleiras, meio aquático, visando o restabelecimento da força/ coordenação/equilíbrio 
muscular.

Prevenção/redução de deformidades e adequação do tônus muscular:

Uso de alongamentos, mobilizações, inibições musculares. 

Controle motor e coordenação motora:

Controle de tronco, sedestação,força, motricidade fina e estímulo as atividades de vida 
diária, visando o desenvolvimento neuropsicomotor.
Equilíbrios estático e dinâmico:

Função proprioceptiva e controle muscular durante o movimento.

Prevenção/redução de deformidades e adequação do tônus muscular:

Uso de alongamentos, mobilizações, inibições musculares. 

Controle motor e coordenação motora:

Controle de tronco, sedestação, força, motricidade fina e estimulo as atividades de 
vida diária, visando o desenvolvimento neuropsicomotor.

Marcha:

Estado da marcha, correção/adequação da marcha junto a melhor forma de deambular 
(nos casos que permitirem essa adequação).

Órtese e prótese:



Prescrição/Adequação de órteses; prescrição/adequação e treino no uso de próteses 
sejam essas fixas ou não fixas.

       1.1.3Sistema de avaliação

o Diagnóstica: avaliação do grau da disfunção.

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Somática: mudança do nível de atuação terapêutica

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos 
físicos, cognitivos e sociais.

1.1.4 Procedimentos complementares

o Educação do aluno para que o mesmo seja capaz de participar ativamente de seu 

plano de atendimento especializado e tratamento;

o Incentivo aos familiares para que haja colaboração no tratamento, a fim de que o 

aluno sinta-se mais motivado e autoconfiante;

o Estabelecimento de um plano de tratamento para o acompanhamento clínico.

SUBPROGRAMA ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E/OU COM 
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (SAD)

Carga Horária Semanal: 40 h

Objetivo:  Intervir  terapeuticamente  junto  aos  alunos  com  necessidades 
educativas especiais, sob o aspecto neuropsicomotor, de forma a minimizar as 
limitações impostas por sua deficiência.



Conteúdo Programático Terapêutico Pedagógico– CPTP

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;

o Atendimento de orientação prática;

o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.

1.1 Mecanismo operacional:

O mecanismo operacional do Subprograma do SAD é desenvolvido em conjunto 
com uma equipe multidisciplinar,  com ações interdisciplinares,  atuando em um 
programa de atendimento  direcionado  ao aluno  com necessidades  educativas 
especiais,  nas  categorias  de  deficiência  física,  intelectual,  visual,  auditiva, 
paralisia cerebral, bem como síndromes de Dawn, autismo, etc...

1.1.1 Avaliação médica e fisioterapêutica

Avaliação  diagnóstica  clinica  e  fisioterapêutica,  quanto  às  alterações 
posturais,  ortopédicas,  respiratórias,  força,  amplitude  de  movimento  (adm), 
reflexos, deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.

1.1.2 Programa prático de atuação terapêutica

O  programa  prático  de  atendimento  visa  intervir  terapeuticamente 
contemplando as diversas categorias de deficiências, em que o principal critério 
de atuação se baseia na aplicação de um programa de atuação terapêutica que 



contemple  as  áreas  de  desenvolvimento  neuropsicomotora,  cognitiva  e  sócio-
afetiva.

1.1.3 Mecanismos de atuação terapêutica

      1– Noções de imagem corporal, lateralidade, espaço e tempo.

2– Prevenção, redução de deformidades e adequação do tônus muscular através 
de exercícios de alongamentos, mobilizações e inibições musculares.

3-  Controle  motor  e  coordenação  motora  através  do  controle  de  tronco, 
sedestação, força, motricidade fina e estímulo ás atividades de vida diária (avds), 
visando o desenvolvimento neuropsicomotor.

4– Equilíbrio estático e dinâmico

5–  Desenvolvimento  da  marcha  através  da  avaliação  do  estado  da  marcha, 
adequação  da  marcha  junto  a  melhor  forma  de  deambular  (nos  casos  que 
permitam essa adequação).

o Atendimento terapêutico ao autista

1 – Aplicação de técnicas que desenvolvam a percepção da sensibilidade ao tato, 
através do manuseio com diferentes texturas, formas e superfícies.

2–  Desenvolvimento  da  linguagem  e  comunicação  através  do  estímulo  ao 
relacionamento interpessoal,  expressão de sentimentos/emoções, socialização e 
controle psicossomático.

3– Noções de imagem corporal, lateralidade, espaço e tempo, através de técnicas 
de adequação da expressão corporal junto ao espaço e situações cotidianas como: 
medo, susto, perigo, alegria, tristeza.



4 – Controle motor e coordenação motora através de técnicas que trabalhem o 
controle do tronco, sedestação, motricidade fina e estímulo asatividades de vida 
diária (avds), visando o desenvolvimento neuropsicomotor.

5 – Técnicas que trabalhem o equilíbrio estático e dinâmico.

6 – Prevenção e/ou redução de deformidades e adequação do tônus muscular, 
através da aplicação  de exercícios  de alongamentos,  mobilizações  e  inibições 
musculares.

7  –  Controle  da  hiperatividade  através  da  terapia  aquática  que  priorizem  os 
exercícios respiratórios, mobilização e relaxamento.

Processo de socialização:

o Desenvolvimento dos aspectos sócios ambientais  através de interação 

com o meio ambiente.
o Aplicação de técnicas de contato social e erradicação do isolamento. 
o Aplicação de técnicas de interação social e comunicação. 
o Socialização – o autoconhecimento como pessoa social (domínio físico e 

emocional). 
o Técnicas de cooperação, competição saudável e adaptação.
o Valorização dos aspectos familiares e sócio ambientais:Interação com o 

meio ambiente, interação com a família, atividades em conjunto; socialização 
e relações interpessoais.

1.1.4 Sistema de Avaliação:

o Diagnóstica: avaliação do grau e categoria da deficiência.

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Somática: mudança de nível.

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos 
físicos, cognitivos e sociais.



1.1.5 Procedimentos complementares

1- Educação do aluno para que o mesmo seja capaz de participar ativamente de 

seu plano de atendimento especializado e tratamento;

2- Incentivo aos familiares para que haja colaboração no tratamento, a fim de que o 
aluno sinta-se mais motivado e autoconfiante;

3- Estabelecimento de um plano de tratamento para o acompanhamento clínico;

4-  As  atividades  terapêuticas  educativas  devem buscar  a  educação  integral  do 
aluno, priorizando o estímulo à abertura de canais de comunicação e socialização;

5- No  processo  avaliativo  deverão  ser  observadas  as  áreas  preservadas, 

enfatizando os ganhos e capacidades adquiridas, bem como identificação das 
capacidades que precisam ser estimuladas.

SUBPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO OBESO (SAO)

Carga Horária Semanal: 40 h

Objetivo:Propor  ações  que  possibilitem  o  combate  ao  sobrepeso  e  a  obesidade 
contribuindo para o bem estar biopsicossocial.

Conteúdo Programático Terapêutico Pedagógico – CPTP

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;

o Atendimento de orientação prática;



o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.

1.1 Mecanismo operacional:

O  mecanismo  operacional  do  Subprograma  de  Atendimento  ao  obeso  é 
desenvolvido  em  conjunto  com  uma  equipe  multidisciplinar,  com  ações 
interdisciplinares, atuando em um programa de atendimento direcionado ao aluno com 
sobrepeso e/ou obeso, em que o principal critério de atuação terapêutica objetiva o 
alcance  das  taxas  de  normalidade  de  sua  composição  corporal  através  de  um 
programa especializado de atuação terapêutica personalizada.

1.1.1Avaliação médica,nutricional e fisioterapêutica

Avaliação diagnóstica clínica, nutricional e fisioterapêutica, quanto ao seu estado 
de saúde geral, hábitos alimentares, níveis de sedentarismo, índice de massa corporal 
(IMC), alterações posturais, ortopédicas, respiratórias, força, amplitude de movimento 
(adm), reflexos, deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.

1.1.2 Programa prático de atuação terapêutica

O programa prático de atendimento visa intervir terapeuticamente na melhora do 
nível  cardiorrespiratório  através  do  recondicionamento  físico,  combate  ao 
sedentarismo e a maus hábitos alimentares, em que o principal critério de atuação se 
dá na aplicação de um programa personalizado de combate à obesidade.

Mecanismos de atuação terapêutica

o O condicionamento  cardiorrespiratório  é desenvolvido  através de atividades  que 

estimulem os sistemas energéticos:aeróbio e anaeróbio(natação,ginástica,caminhada 



e demais recursos ergométricos disponíveis),afim de que provoque uma adaptação 
positiva no sistema cardiorrespiratório e no metabolismo.

o Proporcionar  uma  orientação  alimentar  compatível  com  a  necessidade  do 

indivíduo,através de uma avaliação nutricional e palestras que informem a importância 
de  uma  alimentação  saudável  e  seus  benefícios,bem  como  da  prática  de  uma 
atividade física regular e seus benefícios para uma composição corporal saudável.

Processo de socialização: 

o Aplicação de técnicas de contato social e erradicação do isolamento.
o Aplicação de técnicas de interação social e comunicação. 

o Socialização  –  o  autoconhecimento  como  pessoa  social  (domínio  físico  e 

emocional). 
o Técnicas de cooperação, competição saudável e adaptação.

1.1.3 Sistema de Avaliação:

o Diagnóstica: avaliação do grau da disfunção

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Somática: mudança do nível de atuação terapêutica.

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos físicos, 
cognitivos e sociais.

1.1.4 Procedimentos complementares

1- Educação do aluno para que o mesmo seja capaz de participar ativamente de seu 

plano de atendimento especializado e tratamento;

2- Incentivo aos familiares para que haja colaboração no tratamento, a fim de que o 
aluno sinta-se mais motivado e autoconfiante;

3- Estabelecimento de um plano de tratamento para o acompanhamento clínico;



4- As atividades terapêuticas educativas devem buscar a educação integral do aluno, 

priorizando o estímulo à abertura de canais de comunicação e socialização;

5- No processo avaliativo são observados os ganhos e capacidades adquiridas, bem 

como identificação das capacidades que precisam ser estimuladas.

SUBPROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE (SAG)

Carga Horária Semanal: 40 h

Objetivo:Propor ações que possibilitem a prática da atividade física orientada durante 
a  gestação  de  adolescentes  grávidas,  matriculadas  nas  escolas  públicas  da  rede 
estadual de ensino.

Conteúdo Programático Terapêutico Pedagógico – CPTP

1. Metodologia:

A sistematização metodológica constitui-se de:

o Atendimento de orientação teórica;

o Atendimento de orientação prática;

o Palestras; seminários de orientações preventivas e de recuperação; 

o Atividades didáticas extraclasses.

1.1Mecanismo operacional:



O  mecanismo  operacional  do  Subprograma  de  Atendimento  a  adolescente 
grávida  é  desenvolvido  em  conjunto  com  uma  equipe  multidisciplinar,  com  ações 
interdisciplinares,  atuando  em  um  programa  de  atendimento  direcionado  a 
gestantes  ,em que  o  principal  critério  de  atuação  terapêutica  objetiva  desenvolver 
adaptabilidade  aos principais  sistemas orgânicos  do corpo afetados  pela  gravidez, 
através de um programa especializado de atuação terapêutica personalizada.

1.1.1 Avaliação médica ginecológica e obstétrica, nutricional e fisioterapêutica

Avaliação clinica obstétrica, nutricional e fisioterapêutica, quanto ao seu estado 
de saúde geral, hábitos alimentares, níveis de sedentarismo, índice de massa corporal 
(IMC), alterações posturais, ortopédicas, respiratórias, força, amplitude de movimento 
(adm), reflexos, deformidades, equilíbrio, coordenação e marcha.

1.1.2 Programa prático de atuação terapêutica

O programa prático de atendimento visa intervir terapeuticamente na melhora 
do  nível  cardiorrespiratório  através  do  recondicionamento  físico,  combate  ao 
sedentarismo e a maus hábitos alimentares, em que o principal critério de atuação se 
dá na aplicação de um programa personalizado a gestantes.

Mecanismo de atuação terapêutica

o Proporcionar o bem estar a adolescente grávida através da prática da atividade 

física  orientada,  fortalecendo  a  musculatura  pélvica,  melhorando  os  sistemas 
cardiorrespiratório, circulatório e endócrino. 

o O condicionamento cardiorrespiratório é desenvolvido através de atividades físicas 

adaptadas  orientadas  que  estimulem  o  sistema  energéticoaeróbico 
(natação,ginástica,caminhada  e  demais  recursos  ergométricos  disponíveis),afim  de 
que  provoque  uma  adaptação  positiva  no  sistema  cardiorrespiratório  e  no 
metabolismo.

o Proporcionar  uma  orientação  alimentar  compatível  com  a  necessidade  da 

gestante,através de uma avaliação nutricional e palestras que informem a importância 



de  uma  alimentação  saudável  e  seus  benefícios,bem  como  da  prática  de  uma 
atividade física regular e orientada e seus benefícios para uma gravidez saudável.
o Concorrer  para  o  desenvolvimento  harmonioso  da  gestante,  valorizando  a 

autoestima no período pré-natal e pós-natal.

Processo de socialização:

 Aplicação de técnicas de contato social e erradicação do isolamento. 

 Aplicação de técnicas de interação social e comunicação. 

Socialização – o autoconhecimento como pessoa social (domínio físico e emocional). 

Técnicas de cooperação, competição saudável e adaptação.

1.1.3 Sistema de avaliação

o Diagnóstica: avaliação da condição gestacional.

o Formativa: qualitativa e quantitativa de acordo com as diretrizes do PRP.

o Parecer avaliativo: descrição sucinta dos avanços, limitações dos aspectos físicos e 
sociais.

1.1.3 Procedimentos complementares

1- Educação da gestante para que a mesma seja capaz de participar ativamente de 

seu plano de atendimento especializado;

2.  Incentivo aos familiares para que haja colaboração no tratamento, a fim de que a 

gestante sinta-se mais motivada e autoconfiante;

3. Estabelecimento  de  um  plano  de  tratamento  para  o  acompanhamento  clínico 

ginecológico e obstétrico;



4. As atividades terapêuticas educativas devem buscar a educação integral do aluno, 

priorizando o estímulo à abertura de canais de comunicação e socialização;

5. No processo avaliativo são observados os ganhos e capacidades adquiridas, bem 

como identificação das capacidades que precisam ser estimuladas.

4.4 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

A  metodologia  de  atendimento  terapêutico  educacional 
especializado,adotada  na  modalidade  de  educação  especial  em  reeducação 
psicomotora visa  à construção de um processo de ensino e aprendizagem para a 
reorganização  e  readaptação  biopsicossocial  do  educando  e  privilegia  aulas 
expositivas,  de  dinâmica  de  grupo,  com  realização  de  trabalhos  de 
ressocialização  e  interação  cooperativa  em  equipe,  desenvolvidas  de  forma 
presencial, para turmas com o quantitativo de alunos em conformidade com o 
disposto na Portaria de Lotação nº 617/2012 SEDUC – GS.

De  acordo  com  as  especificidades  de  cada  SUBPROGRAMA  são 
desenvolvidas  atividades  lúdicas  (desenho;  brincadeiras;  jogos;  danças;  construção 
coletiva; leitura; manuseio de softwares educativos; passeio; dramatização; canto etc.), 
com o propósito de obter aprendizagem com prazer e entretenimento, propiciando a 
experiência  completa  do  momento  e  a  associada  ao  ato,  ao  pensamento  e  ao 
sentimento. Tal dinâmica metodológica permite ao educando a assimilação de valores, 
a aquisição de conhecimentos e comportamentos, a potencialização de habilidades e 
a socialização.Os alunos atendidos pelo PROGRAMA são submetidos periodicamente 
a um sistema de reavaliação globalizada,  com critérios previamente estabelecidos, 
que sinalizam para a aquisição ou não de novo comportamento psicomotor ou para a 
necessidade  de  aceleração  da  aprendizagem.Os  conteúdos  de  cada 
SUBPROGRAMA  são  desenvolvidos  por  professores  e/ou  profissionais  com 
conhecimentos técnicos científicos direcionados ao atendimento especializado e com 
habilidades  específicas  nas  suas  respectivas  áreas  de  competência,  em salas  ou 
ambientes  adequados  e  equipados  com recursos  apropriados  ou  ainda  em  locais 
determinados pela Coordenação do Programa de Reeducação Psicomotora–PRP, que 
reúna as condições ideais para o processo de reeducação psicomotora. 

4.5FORMAÇÃO DOS EDUCADORES



O programa conta com ações voltadas ao suporte pedagógico aos docentes 
com  a  finalidade  de  subsidiar  os  fundamentos  teóricos  e  práticos  destinados  a 
intervenção nas situações, e assim disponibilizar a clientela estudantil da rede pública, 
um  atendimento  diferenciado  nas  diversas  áreas  de  atuação  da  reeducação 
psicomotora. 

Ações  pedagógicas  complementares  compreendem  cursos  de  formação 
continuada,  cursos  de  aperfeiçoamento  profissional,  encontros  que  oportunizam  a 
participação da sociedade e da comunidade, além de ações correlatas vinculadas ao 
esclarecimento  das  atividades  desenvolvidas  pela  Coordenação  de  Reeducação 
Psicomotora para a clientela atendida no programa.

A  formação  continuada  dos  docentes  é  estrategicamente  favorável  ao 
aperfeiçoamento contínuo da qualidade do atendimento, com expectativa de ampliar a 
visibilidade  do  programa  e  da  participação  do  Estado  na  oferta  dos  serviços  de 
reeducação psicomotora.

4.6 PÚBLICO – ALVO BENEFICIADO

Os benefícios gerados pela aplicação dos conteúdos dos SUBPROGRAMAS 
de atendimento especializado na modalidade de educação especial em reeducação 
psicomotora,que  integram  o  PROGRAMA  DE  REEDUCAÇÃO  PSICOMOTORA  – 
PRP alcançam, prioritariamente,um público-alvo que abrange crianças, adolescentes, 
jovens  e  alunos,  regularmente  matriculados  nas  escolas  de  ensino  fundamental  e 
médio do Estado do Pará e,também são extensivos aos profissionais em educação e 
áreas afins que atuam nas referidas escolas  públicas  e/ou em órgãos públicos  do 
Estado do Pará;poder público estadual, bem como à sociedade em geral.

O alcance do trabalho desenvolvido promove em todo o universo que compõe 
o público – alvo beneficiado pelo PROGRAMA, o fortalecimento das relações sociais 
entre  o  poder  público  estadual  e  grupos  sociais  envolvidos,  através  da 
responsabilidade social assumida no desempenho do papel e das singularidades de 
cada organização e de cada agente social no trato com as diferenças e necessidades 



educacionais de cada pessoa no processo de inclusão aos direitos constitucionais de 
cidadania.

Assim, a execução do referido PROGRAMA possibilita imprimir maior eficiência 
e eficácia no processo de readaptação das pessoas com disfunções biopsicossociais 
ao currículo regular das aulas de educação física e consequentemente ao ambiente 
físico e social da escola, de forma harmônica e saudável.

 A  metodologia  de  ensino  adotada  possibilita  construir  um  processo  de 
aprendizagem em reeducação psicomotora que se traduz em ações consistentes que 
promovem nos estudantes mudança de comportamento que alia o autoconhecimento 
funcional do corpo, controle emocional,  auto estima, socialização, adaptação social, 
interação grupal à consciência acerca da responsabilidade do papel de cada um para 
o desenvolvimento integral  que gera estímulo mais seguro com o compromisso de 
construção de uma realidade  social  pautada na qualidade de vida humana.  Nesta 
perspectiva,  concatena-se  a  responsabilidade  compartilhada  do  poder  público 
estadual,  das  instituições  públicas  estaduais  de  ensino  fundamental  e  médio, 
educadores, profissionais de áreas afins, alunos e sociedade num trabalho sinérgico e 
integrado.

Os  benefícios  da  implantação  do  PROGRAMA  DE  REEDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA  –  PRP também  são  extensivos  ao  poder  público,  considerando 
decisiva  e  obrigatória  sua  atuação  no  estabelecimento  de  ações  educacionais  de 
desenvolvimento  biopsicossocial,  inclusão  e  cidadania,  cumprindo  assim  com  as 
responsabilidades legais que lhe são conferidas.

1.1 AVALIAÇÃODO PROGRAMA

O  processo  de  avaliação  será  efetivado  mediante  a  sistematização  das 
informações relativas às atividades desenvolvidas nos Subprogramas com a finalidade 
de descrever os avanços e as limitações da operacionalização do processo, em vista 
de contribuir para o planejamento das ações futuras. Visa com esta ação sistematizar 
a abrangência do alcance da cobertura do Programa de Reeducação Psicomotora na 
SEDUC e os resultados alcançados na execução das atividades.



As  informações  apresentadas  na  avaliação  do  Programa  possibilita  apontar 
referenciais  da  ação  para  ampliação  da  oferta  das  atividades  de  reeducação 
psicomotora.  É essencial  que seja sistematizado as informações mensalmente nos 
diversos espaços e a partir deles a construção de estratégias voltadas ao atendimento 
dos alunos.

Compreende-se  que  a  avaliação  do  programa  pode  subsidiar  os  estudos 
destinados a construção de estratégias vinculadas ao incentivo de aportes financeiros 
destinados  a  ampliação  do  atendimento  e  melhoria  da  qualidade  dos  serviços 
ofertados no Programa, além de apontar para possibilidades de aquisição de parcerias 
/ convênios na esfera pública e/ou privada.

DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DO 

PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA

1 APRESENTAÇÃO

 Anualmente  o  professor  de  educação  física  da  rede  estadual  de  ensino 
fundamental e médio, detecta em suas turmas alunos com disfunções e deficiências 
que  necessitam  de  atendimento  especializado  em  educação  física  adaptada, 
constatados através de observação, diagnóstico e métodos profiláticos.

O  Governo  do  Estado  através  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação, 
consciente dessa demanda e da necessidade de atende-la, lançou uma proposta de 
educação  física  adaptada –  O Programa de Reeducação  Psicomotora  –  a  fim de 
oferecer a esses alunos o atendimento especializado direcionado à superação e/ou 
minimização do problema, visando reconduzi-los funcionalmente aptos ao processo 
educativo,  estimulando  seu  desenvolvimento  físico  cognitivo  e  sócio  afetivo, 
possibilitando  a  interrelação  de  saúde  e  educação,  enquanto  alternativa  para  a 
apropriação da cidadania.

2 OBJETIVOS:

2.1 GERAL



Promover  junto  aos  alunos  da  rede  pública  de  ensino  fundamental  e  médio, 
atividades  terapêuticas  pedagógicas  adequadas  a  cada  disfunção  apresentada, 
visando sua superação e/ou redução dos sintomas com vistas à recondução do aluno 
apto funcionalmente ao processo educativo.

2.2 ESPECÍFICOS:

• Promover atendimento especializado em reeducação psicomotora através dos 
Subprogramas  de  Natação  Corretiva  (SNC),  Ginástica  Corretiva  (SGC), 
Subprograma  de  Atendimento  ao  Asmático  (SAMA),  Subprograma  de 
Atendimento  ao  Deficiente  (SAD)  e/ou  Pessoa  com Necessidades  Educativas 
Especiais,Subprograma  de  Atendimento  Fisioterapêutico  (SAF),  Subprograma 
de Atendimento  ao Obeso (SAO)  e  Subprograma de Atendimento a  Gestante 
(SAG).

• Propiciar  orientação  ao  aluno  e  sua  família  sobre  o  problema  que  este 
apresenta, suas possíveis causas, o como lidar, como prevenir, bem como, valorizar 
no aluno suas áreas preservadas,  saudáveis,  evitando que se instale  no papel  do 
“problemático”, “doente”, “incapaz”, etc...

• Promover espaços reflexivos nas atividades terapêuticas que visem trabalhar o 
respeito  ao  ser  humano,  a  prevenção  à  discriminação,  a  qualidade  nas  relações 
humanas, a ética e o desenvolvimento integral do aluno.

• Promover o respeito ao corpo como instrumento de ação singular  e valioso, 
independente de sua forma, cor e aparência através também de cuidados preventivos 
como: postura corporal adequada e outros cuidados.

• Promover o respeito às diferenças de características, ritmo e desempenho.

• Promover a consciência de direitos e deveres.

• Estimular a crença na capacidade de superar desafios e aprender.

3 OPERACIONALIZAÇÃO



3.1 TURMAS/HORÁRIO

HORÁRIOS: os horários dos professores e turmas são montados pela coordenação 
geral  em conjunto  com os coordenadoresde  NATsresponsáveis  por  subprogramas, 
considerando a carga horária dos professores e a disponibilidade dos NATs (Núcleos 
de Atendimento)

SESSÕES: Os subprogramas de Natação Corretiva (NC), Ginástica Corretiva (GC), 
Atendimento  ao  Deficiente  e/ou  Necessidades  Educativas  Especiais  (PNEE), 
Subprograma de Atendimento Fisioterapêutico (SAF), Subprograma de Atendimento 
ao Obeso (SAO) e Subprograma de Atendimento à Gestante (SAG), todos com três 
sessões  semanais  de  1  hora,  exceto  osubprograma  de  Atendimento  ao  Asmático 
(SAMA), com três sessões semanais, sendo as aulas com duração de 1h e 30min.

O número de alunos por turma são assim distribuído:

SAMA/N.C./G.C./SAF/SAO = 15 alunos

SAG = 10 alunas

SAD (PNEE) = 05 alunos

4DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

O processo de divulgação do PRP se dá através de:

• Ofício circular endereçado a diretores e professores de educação física das escolas, 
com modelo de encaminhamento médico em anexo.

• Cartazes e folders informativos.

• Contato do coordenador de NAT com as escolas que receberam os ofícios, visando 
esclarecimento de possíveis dúvidas.



• Participação da coordenação geral em reuniões da SEDUC com diretores de escolas e 
coordenadores de USES.

• Divulgação em jornais, rádio e televisão.

5 ENCAMINHAMENTO AO PROGRAMA

É efetivado pelo professor de Educação Física / diretor/membro do corpo técnico 
e/ou administrativo ligadoà escola de origem do aluno.Ao constatar a necessidade de 
atendimento  especializado,  o  aluno  é  encaminhado  –  em  formulário  próprio  do 
Programa ou encaminhamento formalizado da escola ao setor médico do PRP. Após 
avaliação  médica,  quando  confirmada a  necessidade,  o  aluno  dá  continuidade  ao 
processo de triagem.

6 AVALIAÇÃO MÉDICA E FISIOTERAPÊUTICA – TRIAGEM

Para  a  efetivação  da  matrícula,  o  aluno  passa  por  avaliações  realizadas  pela 
equipe multidisciplinar especifica para cada subprograma.

• Natação e Ginástica Corretiva: clínico geral e fisioterapeuta.

• SAMA: pneumologista

• SAF: clínico geral e fisioterapeuta.

• SAD (PNEE): neurologista e/ou cardiologista e/ou clínico geral

• SAG: médico obstetra, fisioterapeuta.

• SAO: médico endocrinologista, nutricionista.

São dispensados dessa triagem os alunos encaminhados ao Subprograma SAD 
(PNEE), quando avaliados pelo corpo técnico especializado do COEES, munidos dos 
exames e laudos necessários de acordo com a categoria da deficiência:



Alunos com paralisia cerebral: laudo neurológico da deficiência, contendo liberação 
à prática de atividade física.

Alunos com Síndrome de Dawn: exame cardiológico (eletrocardiograma), e laudo 
contendo liberação à prática de atividades físicas.

Alunos autistas e outras síndromes:  laudo neurológico  da deficiência,  contendo 
liberação à prática de atividade física.

7 MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS

Período: de acordo com o cronograma do PRP

• A  equipe  técnica  administrativa  preenche  as  vagas  disponíveis  nas  turmas  de 
acordo com o horário disponível do aluno, considerando na medida do possível sua 
faixa etária bem como a capacidade das instalações do NAT.

• Em Natação Corretiva considerar-se também o critério iniciantes e iniciados.

Os documentos necessários para a matrícula são: 

• Encaminhamento médico ao PRP;

• Documentos  da  triagem  (avaliação  médica,  fisioterapêutica,  exames 
complementares);

• Certidão de nascimento /RG

• 02 fotos 3 x 4.

8 RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Realizada pelos professores nos núcleos de atendimento do programa. Para 
que a renovação da matrícula seja efetivada, se faz necessário, que o aluno entregue 
ao  professor  nos  núcleos  do  PRP,  nas  datas  estipuladas  pelo  cronograma,  o 



formulário  de  renovação  devidamente  preenchido  e  carimbado  por  sua  escola  de 
origem. Por sua vez o professor registra na carteirinha a data da renovação, o nome 
do  aluno  no  formulário  de  turmas  e  posteriormente  entrega  à  equipe  técnica 
administrativa do PRP.

9 INÍCIO DAS ATIVIDADES NOS NATs (Núcleos de Atendimento)

• O professor, ao receber o aluno novo após a matrícula, o avalia e verifica se 
ele está em condições de permanecer na turma, ou precisa ser encaminhado 
para outra mais adequada. Tal procedimento é avaliado e encaminhado junto 
ao coordenador do NAT. No caso do professor/coordenador sugerir a troca de 
subprograma o aluno é encaminhado para reavaliação fisioterapêutica.

• A troca de subprograma somente acontece após reavaliação fisioterapêutica 
encaminhada  pelo  professor/coordenador,  sendo  autorizada  pelo 
fisioterapeuta.

• A  troca  de  NAT  ou  turma  é  realizada  somente  pela  equipe  técnica 
administrativa e comunicado posteriormente ao professor.

10  CONSCIENTIZAÇÃO,  SENSIBILIZAÇÃO,  MOTIVAÇÃO  DO  ALUNO  E  SUA 
FAMÍLIA

COM O ALUNO:

Deve  ser  estimulado  pelo  professor,  desde  o  primeiro  contato,  tal  qual  o 
estabelecimento de um contrato de trabalho. Depois reforça-lo no cotidiano individual 
e/ou coletivamente. Consta de esclarecimentos tais quais:

• A natureza do problema do aluno e suas possíveis causas;

• A importância do trabalho com o qual terá que se envolver para a superação do 
problema;

• A necessidade do compromisso com as sessões e com o uso do que aprender para 
mudar os hábitos no dia-a-dia e prevenir-se;

• O que fazer para justificar faltas;



• O critério de faltas que ocasiona o desligamento do aluno e as consequências da 
perda da vaga;

• O processo de avaliação e seus critérios;

• O procedimento de entrega da ficha de frequência e avaliação na escola e o prazo 
para devolução;

• O processo de reavaliação.   

COM A FAMÍLIA:

 A importância da participação da família:

• Na  leitura  atenta  do  formulário  informativo  entregue  aos  pais,  no  ato  da 
matrícula, contendo as informações básicas;

• Na Semana de Sensibilização momento em que os subprogramas investem na 
educação da família, visando a cooperação no processo terapêutico-pedagógico;

• Nos  encontros  semestrais  entre  pais  e  educadores  do  PRP,  objetivando 
avaliação do trabalho com o aluno.  

11REGISTRO DA FREQUÊNCIA DO PROFESSOR

• É registrado através da assinatura do professor na folha de frequência.

• A  frequência do professor fica sob a responsabilidade do coordenador do NAT, que 
encaminha à coordenação geral do PRP no final de cada mês.

12FREQUÊNCIA DO ALUNO



• O controle da frequência do aluno é realizado bimestralmente,  transcrito para a 
ficha de frequência e avaliação, constando de apenas uma via.

• O professor do NAT fica responsável pela entrega bimestral da ficha de frequência 
e avaliação para o aluno, assinada e carimbada previamente pelas coordenações. Tal 
ficha deverá ser entregue pelo aluno ao professor de educação física de sua escola, 
com a obrigatoriedade de retornar aos professores do PRP no prazo de cinco dias 
úteis.  O professor  do  PRP só receberá  a  ficha  de  retorno do  aluno  devidamente 
assinada pelo professor da escola, registrando ciência.

• O aluno que obtiver 12 (doze) faltas sem justificativa devidamente documentada 
(atestado  médico),  será  desligado  do  programa  devendo  retornar  às  aulas  de 
educação física em sua escola de origem.

• É importante o professor estar atento, pois quando for necessário, o aluno pode ser 
encaminhado ao atendimento psicossocial para prevenir o desligamento, antes que o 
mesmo atinja o número de faltas excludentes.

• Quando  o  professor  e  o  coordenador  de  núcleo  avaliar  que  o  aluno  deve  ser 
desligado do programa, o encaminhamento deverá ser feito através do coordenador 
do  NAT,  diretamente  à  equipe  técnica  administrativa,  para  realização  dos 
procedimentos cabíveis.

13AVALIAÇÃO DO ALUNO

• O aluno  é  avaliado  pelo  professor  considerando  a  evolução  de  aspectos  tais 
como,  frequência,  aprendizagem  de  conteúdo,  participação  nas  atividades, 
relacionamento  em  classe  e  habilidade,  de  forma  a  desenvolver  as  atividades, 
fundamentando-se na avaliação processual contínua.  

• A auto avaliação do aluno quanto  aos aspectos acima mencionados,  além da 
avaliação pelo grupo, ampliam as informações para subsidiar a avaliação qualitativa;

• A  avaliação  é  registrada  pelo  professor  sendo  compartilhado  nas  reuniões 
semestrais  com pais  de alunos,  momento em que se busca apoio  para  atingir  os 
objetivos propostos;

• Para encaminhar os resultados do desenvolvimento do aluno à escola de origem 
do mesmo, o professor se expressa através da avaliação processual e contínua em 
conformidade com a proposta avaliativa escolar vigente.



14ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Seu objetivo é criar condições ambientais e relacionais para que o aluno se 
desenvolva. O aluno considerado com problemas de conduta não é dispensado das 
atividades cotidianas. Psicólogo, sociólogo, assistente social, coordenador de núcleo, 
professor e família buscarão juntos alternativas para a superação do problema.

A intervenção é baseada na relação entre educador e educando, devendo ser 
prioritariamente preventiva.

Ao  encaminhar  a  situação  do  aluno  com  problemas  de  conduta,  ao 
psicólogo/sociólogo/assistente social, o professor e o coordenador do núcleo informam 
sobre os procedimentos já encaminhados junto ao aluno e sua família.

15ATENDIMENTO  DE  TERAPIA  OCUPACIONAL,  FONOALDIÓLOGO  E 
NUTRICIONISTA

Somente são encaminhados a esses atendimentos os alunos que apresentam 
disfunções,  que  necessitem  de  orientação,  intervenção  e  acompanhamento  dos 
profissionais.

16INTERVENÇÃO MÉDICA E FISIOTERAPÊUTICA

A  equipe  de  médicos  e  fisioterapeutas  é  responsável  pelo  tratamento  e 
acompanhamento do aluno,  caso seja detectado a necessidade de intervenção de 
ambos, com solicitação de exames ou outros meios diagnósticos.

17REAVALIAÇÃO MÉDICA E FISIOTERAPÊUTICA.

Após um ano a contar da data da matrícula, o professor encaminha o aluno para a 
reavaliação  médica  e  fisioterapêutica  de  acordo  com  as  especificidades  de  cada 
subprograma.

• SAF – médico e fisioterapeuta.



• SAMA – fisioterapeuta e pneumologista.

• SAD (PNEE)–fisioterapeuta e neurologista (renovação de exames e laudos médicos).

• SAO – médico, nutricionista. 

• SAG – médico obstetra, fisioterapeuta, nutricionista.

• Natação e Ginástica Corretiva –médico e fisioterapeuta.

Obs:  Os alunos do subprograma de natação corretiva,  a cada retorno do recesso 
escolar, são encaminhados progressivamente para reavaliação dermatológica com o 
clínico geral, sem paralisação das atividades.

18PLANEJAMENTO  E  PLANO  DE  TRABALHO  TERAPÊUTICO  PEDAGÓGICO 
(PTTP)

As atividades são desenvolvidas tomando como base o planejamento que será 
efetivado no início de cada ano. Cada professor deve obter o planejamento específico 
de cada subprograma no qual está vinculado.

De  posse  do  Planejamento,  o  professor  elabora  o  seu  Plano  de  Trabalho 
Terapêutico Pedagógico (PTTP) alinhado aos objetivos a serem alcançados,de acordo 
com cada disfunção apresentada.

O PTTP é transcrito na ficha individual de atendimento terapêutico do aluno, 
para  que  o  mesmo  se  aproprie  do  trabalho  a  ser  executado.  De  acordo  com  a 
evolução terapêutica do aluno, o PTTP, deverá ser modificado de maneira a atender 
as necessidades terapêuticas condicionaisatuais da disfunção em questão.

19AVALIAÇÃO DO TRABALHO

São efetivadas através de: 



• Reuniões bimestrais por subprogramas, com a participação das coordenações 
e toda a equipe técnica multidisciplinar;

• Reuniões semestrais com pais e responsáveis dos alunos;

• Reuniões mensais com a equipe de coordenadores;

• Depoimento oral ou escrito dos alunos.

20 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS

As necessidades de cada NAT são encaminhadas à coordenação do mesmo, e 
formalizadas por escrito  à coordenação geral,  enviados para instâncias superiores, 
bem comonovas orientações internas são veiculadas na equipe de trabalho do PRP 
através de documentos.

21 LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CURSOS

Em  casos  de  participação  do  professor  em  eventos  externos,  além  de 
providenciar  sua  substituição  (por  outro  professor  lotado  no  PRP),  o  servidor 
apresenta justificativa para liberação, através de requerimento à coordenação geral, 
com antecedência mínima de 10 dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da 
situação.  No  caso  de  deferimento,  apresentar  comprovante  de  participação, 
conseguintemente ao término do evento e retorno às atividades. A mesma conduta 
será extensiva a todos os servidores lotados no PRP.



REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA – 
PRP

PARTE I

CAPÍTULO I



DA FINALIDADE, FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES DO PRP

Art. 1º Da finalidade:

O  Programa  de  Reeducação  Psicomotora  -PRP,  implantado  em 
14.11.1995,  através  da  Portaria  nº  1393/95  –GS/SEDUC,  e  revalidado  sua 
implantação  através  da  portaria  nº  1380/2012  -  GS/SEDUC,  que  atende 
prioritariamente a comunidade estudantil  de ensino fundamental  e médio das 
escolas  da  rede  pública  estadual  do  Estado  do  Pará,  com  disfunções 
decorrentes de alterações posturais,  problemas mio-osteo-articulares,  asma e 
deficiências  e/ou  necessidades  educativas  especiais,  obesos  e  gestantes, 
executa suas atividades em Núcleos de Atendimento (NATs) assim localizados: 

• NAT/PRP/CRRP – Centro de Referência de Reeducação Psicomotora 

• NAT/PRP/NEL – Núcleo de Esporte e Lazer

• NAT/PRP/UEPa – Universidade Estadual do Estado do Pará

Art. 2º Do funcionamento:

A estrutura organizacional do PRP é a seguinte:

• Coordenador Geral (subordinada à SAEN/SEDUC)

• Coordenadores Pedagógicos dos NATs (subordinados à Coordenação Geral do 
PRP)

• Coordenadores Operacionais  dos NATs (subordinado à Coordenação Geral  do 
PRP)

• Professores de educação física (subordinados à Coordenação dos NATs)

• Equipe  técnica:  médicos,  fisioterapeutas,  terapeuta  ocupacional,  pedagogo, 
psicólogo,  sociólogo,  assistente  social  (subordinada  à  Coordenação  Geral  do 
PRP).

• Equipe Técnica Administrativa (subordinada à Coordenação Geral do PRP).



• Equipe  de  Apoio  –  serviços  de  manutenção  de  limpeza,  portaria,  segurança 
(subordinados  a  empresas terceirizadas de prestação de serviços,  contratados 
pela SEDUC)

Art. 3º Das Atribuições:

§1º À Coordenação Geral do PRP compete: 

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Indicar  os  recursos  humanos  necessários  na  composição  da  equipe  de  profissionais:  
professores,  médicos,  fisioterapeutas,  terapeuta  ocupacional,  assistente  social,  sociólogo,  
nutricionista, assim como a equipe técnica administrativa.

3. Solicitar contratações de profissionais de maneira a atender a necessidade de composição 
de uma equipe multidisciplinar.

4. Gerenciar os espaços físicos destinados aos atendimentos do Programa.

5.  Assinar  ofícios,  memorandos,  comunicações  internas,  certificados,  bem  como  todos  os 
documentos necessários ao tramite administrativo do Programa. 

6. Garantir a execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP. 

7.  Tomar  providências  cabíveis  junto  a  instâncias  superiores  da  SEDUC quanto  a  recursos  
materiais e humanos para a realização das ações do PRP.

 8.  Promover articulação com outros setores da SEDUC, com instituições governamentais e  
não governamentais, em prol da realização dos objetivos do PRP.

9.  Elaborar projetos orçamentários, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a execução 
das ações planejadas.

9. Reivindicar junto a instâncias superiores da SEDUC, a permanência do programa no Plano 
Plurianual de Trabalho - PTA, garantindo verba orçamentária específica, de maneira a garantir 
a realização de todas as ações planejadas. 

11. Promover a formação continuada de sua equipe de trabalho.

12. Promover a integração das atividades do PRP junto à instituição onde estas estão sendo 
executadas.



13.  Definir  quantitativamente  o  material  especializado  para  atender  aos  núcleos  de 
atendimento (NATs).

14.  Intervir  em  projetos  arquitetônicos  de  infraestruturação  dos  núcleos  de  atendimento 
(NATs), de maneira a subsidiar espaços funcionais e adequados aos atendimentos propostos. 

15. Providenciar reparos e manutenção nos equipamentos e estrutura física dos núcleos de  
atendimento (NATs). 

16. Reunir periodicamente com a equipe de trabalho para avaliar as ações do PRP e buscar 
formas de retroalimentação.

17. Providenciar substituições emergenciais em caso de ausência de coordenadores 
de NATs e professores. 

18. Coordenar a execução e avaliação sistemática do trabalho realizado.

§ 2º Ao Coordenador Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT) compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pela execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP junto aos professores, 

alunos e famílias.

3. Subsidiar  metodologicamente  os  professores,  no  seu  cotidiano de  trabalho,  inclusive 

buscando outros profissionais de acordo com a necessidade.

4. Orientar e acompanhar o planejamento terapêutico–pedagógico dos professores e sua 

realização.

5. Acompanhar as atividades do professor com a família.

6. Acompanhar a avaliação dos alunos.

7. Orientar,  apoiar e sugerir  alternativas de intervenção no problema do aluno, quando  

necessário.

8. Articular encontros e grupos de estudo, para troca de experiências e montagem conjunta  

de atividades para alunos e suas famílias.

9. Fazer levantamento com os professores sobre as necessidades a serem trabalhadas em 

formação continuada.

10. Investir para que os professores com os quais trabalhem, desenvolvam espírito de equipe 

reunindo-os periodicamente para planejar atividades, avaliar o trabalho, estudar e trocar 

experiências, de forma a estimular a formação continuada em serviço.

11. Investir na busca de sua própria formação continuada.

12. Participar  do  processo  de  elaboração/articulação  de  todas  as  ações,  bem  como 

encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 

Coordenação Geral do PRP.



13. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de cada  

mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu  encaminhamento 

instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

14. Revisar  periódico  nos  formulários  utilizados  pelo  professor  de  cada  programa  e,  

bimestralmente, na Ficha de Frequência e Avaliação do Aluno.

15. Revisar  mensalmente  os  Diários  de  Classe  de  cada  professor,  bem  como  fazer  as 

considerações necessárias.

16. Promover momentos de auto-avaliação e avaliação do professor.

17. Ser pontual e assíduo.

18. Assinar diariamente a folha de frequência.

20. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

b) Em  casos  de  doença,  comunicar  ao  Coordenador  Geral  do  PRP  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas 

atividades  do  NAT  (Coordenador  Operacional)  apresentar  justificativa  para  liberação 

através de requerimento à Coordenação Geral,  com antecedência mínima de 10 dias, e 

aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento, 

apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades;

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade  

com os alunos.

21. Fazer levantamento e documentar necessidades de material, equipamentos e estrutura 

física para realização das atividades.

22. Dar retorno ao professor sobre os encaminhamentos providenciados.

23. Lavrar diariamente o desenvolvimento do cotidiano de trabalho no Livro de Ocorrências, 

o qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões mensais, ou 

em  situações  que  extrapolem  a  rotina  de  trabalho  devido  a  algum  acontecimento 

inusitado.

24. Entregar  à  Coordenação,  em  despacho,  Relatório  Semestral  Avaliativo,  referente  ao 

desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões 

para melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.



25. Assumir as competências da coordenação operacional em caso de ausência.

§ 3º Ao Coordenador Operacional do Núcleo de Atendimento (NAT) compete: 

1.Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Zelar  pela  execução das diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do PRP junto aos 
professores, alunos e famílias.

3. Comunicar, através de documento, as necessidades operacionais detectadas nos 
núcleos de Atendimento (NATs) e encaminhar à Coordenação Geral do PRP, a qual 
tomará as providências cabíveis.

4.  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  higienização,  guarda  dos  materiais  e 
equipamentos utilizados nas atividades.

5. Zelar pela conservação da estrutura física.

6. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

7.  Lavrar  diariamente  o  desenvolvimento  do  cotidiano  de  trabalho  no  Livro  de 
Ocorrências, o qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das 
reuniões  mensais,  ou em situações  que extrapolem a  rotina  de trabalho  devido  a 
algum acontecimento inusitado.

8. Entregar à Coordenação, em despacho, Relatório Semestral Avaliativo, referente 
ao  desenvolvimento  das  atividades,  considerando  pontos  positivos,  negativos  e 
sugestões para melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

9. Participar do processo de elaboração/articulação de todas as ações, bem como 
encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 
Coordenação Geral do PRP.

10. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de 
cada  mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu 
encaminhamento instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

11. Informar ao professor, para que este comunique aos pais e/ou responsáveis, que 
o PRP não se responsabiliza por dinheiro ou objetos de valor portados pelos alunos.

12. Assinar diariamente a folha de frequência.

13. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;



b) Em casos  de doença,  comunicar  ao Coordenador Geral  do PRP e apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas  

atividades  do  NAT  (Coordenador  Operacional)  apresentar  justificativa  para  liberação 

através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e 

aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento, 

apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades.

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade  

com os alunos.
14. Fazer levantamento e documentar necessidades de material,  equipamentos e estrutura 
física para realização das atividades.

15. Dar retorno ao professor sobre os encaminhamentos providenciados. 

16. Lavrar diariamente o desenvolvimento do cotidiano de trabalho no Livro de Ocorrências, o  
qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões mensais, ou em 
situações que extrapolem a rotina de trabalho devido a algum acontecimento inusitado.

17.  Entregar  à  Coordenação,  em  despacho,  Relatório  Semestral  Avaliativo,  referente  ao 
desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões para 
melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

18. Assumir as competências da coordenação pedagógica em caso de ausência.

§ 4º Ao Professor do PRP compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar  pelas  diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do  PRP,  primando  pela  contínua 

qualidade das ações educativas.

3. Elaborar o Plano de Ação de Trabalho Terapêutico em conformidade com o Conteúdo 

Programático Terapêutico Pedagógico (CPTP),

4. Elaborar o Plano de Ação de Trabalho Terapêutico em conformidade com o Plano de 

Ação Fisioterapêutico (PAF).

5. Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 

interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa.

6. Assinar a folha de frequência diariamente.

7. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho e em 

todas as atividades do programa que requeiram sua participação e/ou colaboração.



8. Assumir a realização das aulas das turmas pelas quais é responsável.

9. Assumir os alunos de outra turma, em casos da falta de outro professor do mesmo 

horário (alunos não devem sair do NAT sem terem realizado suas atividades), exceto do 

Subprograma de Atendimento ao PNEE. Casos excepcionais devem ser avaliados junto à  

Coordenação do NAT. 

10. Preencher  e  utilizar  de  forma  adequada  o  Diário  de  Classe,  inclusive  a 

frequência do aluno e avaliações, bem como os conteúdos trabalhados. 

11. Registrar  a  frequência  do  aluno  utilizando  as  convenções:  Presença:  . 
/Ausência = f

12. Observar  os  critérios  para  a  avaliação  dos  alunos  (explícitos  no  Diário  de 

Classe).

13. Atualizar  o  Diário  de  Classe,  sem  rasuras,  exceto  quando  ressalvadas  e 

assinadas pelo professor no espaço de observações.

14. Entregar  o  Diário  de  Classe,  mensalmente,  para  o  visto  do  Coordenador  de 

Núcleo e, ao final do ano letivo para a Coordenação Geral do PRP.

15. Utilizar  os  formulários  referentes  a  cada  Subprograma,  preenchendo-os 

adequadamente,  assim como a  Ficha  de  Frequência  e  Avaliação  ,  as  quais 
devem ser apresentadas bimestralmente para o visto do Coordenador do NAT, e 
posteriormente entregue ao aluno para que o mesmo de ciência ao professor de 
educação física em sua escola de origem.

16. Em eventual ausência o professor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar ao coordenador do núcleo, por telefone ou outro meio, 

além de informar a outro professor do mesmo horário a necessidade de substituição na 

turma, exceto o professor pertencente ao Programa de Atendimento a PNEE; 

b) Em  casos  de  doença,  comunicar  ao  coordenador  do  núcleo  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias), além de informar a outro professor do mesmo horário a  

necessidade de substituição na turma, exceto o professor pertencente aoPrograma de 

atendimento a PNEE;

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição  

na(s) atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa 

para liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima 

de  10  dias,  eaguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de 



deferimento, apresentar comprovação de participação, conseguintemente ao término 

do evento e retorno às atividades

d) Nos casos em que seja impossível a substituição do professor ausente - inclusive nos 

casos  de  não  apresentação  de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou 

atestado de acompanhamento hospitalar (máximo três dias),  o mesmo se obrigará à 

reposição dos horários de atividade com os alunos.

17. Utilizar vestuário adequado para a realização das atividades.

NE : Professoras : maiô ou  suquini

Professores : sunga ou calção de banho e camiseta.

18. Zelar pela adequação do vestuário do aluno durante as atividades.

         Natação Corretiva: Meninas- maiô e touca

 Meninos – sunga e touca
19. Realizar com seus alunos as atividades terapêutico–pedagógicas, de forma a atingir os 

objetivos propostos pelo PRP, buscando ao máximo a individualização do atendimento.

20. Evitar atendimento de telefones celulares durante as aulas.

21. Realizar e registrar a avaliação do aluno, contínua e progressivamente, de acordo com as  

diretrizes do PRP.

22.Encaminhar o aluno, a cada retorno do recesso escolar, para reavaliação dermatológica 

com o clínico geral, de forma gradativa sem paralisação das atividades do Programa.

23.Atender familiares do aluno somente após a aula.

24.Orientar a família sobre as dificuldades e possibilidades de estímulo aos alunos.

25.Primar pelo tratamento respeitoso e cordial na relação com o aluno e sua família.

26.Informar aos pais  e/ou responsáveis  que o PRP não se responsabiliza  por dinheiro ou 

objetos de valor portados pelos alunos.

27.Avaliar  a  realização  das  atividades  com  os  alunos,  com  a  família,  com  a  equipe  de 

professores e com o Coordenador Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT).

28.Elaborar em equipe o Plano Anual de atividades dos Subprogramas do PRP.

29.Investir na busca de sua formação continuada.

30.Participar das ações, encontros, eventos, desfiles, apresentações, seminários e atividades 

de formação continuada promovidas pelo PRP.

31.Incentivar  os  alunos,  pais  e/ou  responsáveis  à  participação  em  reuniões,  encontros,  

desfiles e eventos promovidos pelo PRP.



32.Zelar pela manutenção, conservação, higienização, guarda do material e equipamentos 

utilizados no trabalho.

33. Zelar pela conservação da estrutura física do núcleo.

§ 5º Ao Médico compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar  pelas  diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do  PRP,  primando  pela  contínua 

qualidade das ações terapêuticas educativas. 

3. Realizar avaliação médica inicial dos alunos, visando o diagnóstico e encaminhamento 

para o PRP. 

4. Intervir  no  tratamento  e  acompanhamento  do  aluno,  caso  seja  detectado  a 

necessidade de intervenção médica.

5. Solicitar exames e outros meios diagnósticos.

6. Contribuir na formação continuada dos profissionais envolvidos no Programa.

7. Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 

interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

8. Realizar reavaliação médica do aluno após 12 meses de intervenção, com o fim de 

proceder à análise da evolução de cada caso. 
9. Subsidiar a formação continuada, programas de treinamento com professores, bem como 
quaisquer outros eventos de capacitação. 

10. Participar de todas as ações do PRP de forma dinâmica e criativa. 

11. Promover momentos de auto avaliação e avaliação da equipe de trabalho.

12. Ser pontual e assíduo.

13. Assinar a folha de a de frequência diariamente.

14. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

b) Em casos  de doença,  comunicar  ao Coordenador Geral  do PRP e apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos,  além de providenciar sua substituição 

na(s) atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10  

dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento,  



apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades;

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade  

com os alunos.
15. Manter a inter-relação com a instituição na qual o NAT se localiza.

16. Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 
trabalho.

17. Participar com atividades teórico-práticas em eventos de formação continuada.

18. Participar de reuniões de estudo de casos de alunos.

19. Participar de reuniões da equipe de trabalho.

20. Assinar a folha de frequência diariamente. 

21. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho.

§ 6º Ao Fisioterapeuta compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP. 

2. Zelar pelas diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP, primando pela contínua 

qualidade das ações educativas.

3.  Realizar  avaliação  fisioterapêutica  inicial  dos  alunos  visando  o  diagnóstico  e 

encaminhamento  para o  Subprograma que se adeque  terapeuticamente  a  cada 

disfunção apresentada.

4.  Diagnosticar  a  disfunção  do  aluno  fazendo  o  registro  na  ficha  de  avaliação, 

traçando o Plano de Ação Fisioterapêutica (PAF) a ser executado pelo professor.



5. Participar no acompanhamento da execução do Plano de Ação Fisioterapêutico 

(PAF) de todos os Subprogramas e em todos os Núcleos de Atendimentos (NATs), 

inicialmente proposto e registrado na Ficha de Avaliação Fisioterapêutica.

6.  Realizar  reavaliação fisioterapêutica do aluno após 12 meses de intervenção, 

com o fim de proceder à         análise da evolução de cada caso.

7.  Participar  com  atividades  teóricas  e  práticas  em  eventos  de  formação 

continuada.

8.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 

interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

9. Participar de reuniões de estudo de casos de alunos.

10. Participar de reuniões da equipe de trabalho.

11. Assinar a folha de frequência diariamente.

12. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho.

13. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar à Coordenação Geral do PRP, por telefone ou outro meio; 

b) Em casos  de doença,  comunicar  à  Coordenação Geral  do PRP e  apresentar  atestado  

médico (no máximo de três dias); 

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas 

atividades do núcleo (por outro servidor  lotado no PRP),  apresentar  justificativa para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 

10  dias,  e  aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de 

deferimento, apresentar comprovação de participação, conseguintemente ao término do 

evento e retorno às atividades.

d) Nos casos de não apresentação de atestado médico, atestado de comparecimento ou 

atestado de acompanhamento hospitalar (máximo três dias),  o servidor se obrigará à  

reposição dos horários de atividade.



§ 7º Ao Psicólogo compete: 

1.Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP. 

2.  Zelar  pelas  diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do PRP,  primando pela  contínua 
qualidade das ações educativas.

3. Contribuir com a organização da equipe de trabalho objetivando um desempenho 
grupal e individual adequado às necessidades da população demandante.

4.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

5. Propiciar orientação aos professores e coordenadores de NATs a cerca da relação 
facilitadora ao desenvolvimento integral do aluno.

6.  Propiciar  orientação às  famílias  dos alunos  sobre  as dificuldades  dos mesmos, 
como lidar com elas e suas consequências emocionais e relacionais e, principalmente, 
como evitar rotulações: o problemático, o doente, o incapaz, etc. 

7. Promover espaços grupais reflexivos com famílias, alunos, professores, que visem 
qualidade nas relações humanas, de forma a facilitar o crescimento dos envolvidos no 
trabalho. 

8. Orientar equipes de professores e outros profissionais envolvidos no Programa para 
agirem sob a perspectiva da educação integral.

9.  Contribuir com o processo avaliativo do trabalho. 

10. Contribuir na formação continuada dos educadores. 

11. Participar das reuniões da equipe de trabalho. 

12. Assinar a folha de frequência diariamente. 

13. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho.

14. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar à Coordenação Geral do PRP, por telefone ou outro 

meio; 

b) Em casos de doença, comunicar à Coordenação Geral do PRP e apresentar atestado médico  

(no máximo três dias); 



c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas  

atividades do  núcleo  (por  outro  servidor  lotado no  PRP),  apresentar  justificativa  para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10  

dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento,  

apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades.

d) Nos casos de não apresentação de atestado médico, atestado de comparecimento ou 

atestado de acompanhamento hospitalar  (máximo três dias),  o  servidor  se obrigará à  

reposição dos horários de atividade.

§8º Ao Pedagogo compete:

1.  Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Zelar  pela  execução  das  diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do  PRP  junto  aos 

coordenadores, professores, alunos e famílias.

3. Assessorar  e  subsidiar  a  Coordenação  Geral  do  PRP  no  seu  cotidiano  de  trabalho, 

inclusive nas questões pedagógicas.

4. Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 

interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

5. Desenvolver atividades de construção e acompanhamento das ações, diretrizes, metas e 

avaliações educacionais propostas pelo PRP.

6. Propor metodologias que favoreçam o processo de desenvolvimento e a construção 

social do currículo, de forma a integrar as ações da equipe de trabalho e favorecendo a 

formação investigativa e integral.

7. Acompanhar  o  planejamento  terapêutico  e  pedagógico  dos  professores  e  sua 

realização, orientando, apoiando e sugerindo alternativas de intervenção com o aluno, 

quando necessário.

8. Acompanhar as atividades dos coordenadores pedagógicos dos núcleos de atendimento 

(NATs).

9. Fazer levantamento com os coordenadores de NATs/professores sobre as necessidades 

a serem trabalhadas em formação continuada.

10. Investir na busca de sua própria formação continuada.

11.Participar  do processo de elaboração/articulação de todas as  ações,  bem como 

encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 

Coordenação Geral do PRP.

12. Promover momentos de auto-avaliação e avaliação da equipe de trabalho.



13. Ser pontual e assíduo.

14.  Assinar a folha de frequência diariamente. 

15. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral 

do PRP, por telefone ou outro meio;

b) Em casos de doença, comunicar ao Coordenador Geral do PRP e apresentar atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição 

na(s)  atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP),  apresentar justificativa para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias,  

e  aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento,  

apresentar comprovação de participação, conseguintemente ao término do evento e retorno 

às atividades;

d) Nos  casos  em  que  seja  impossível  a  substituição  -  inclusive  nos  casos  de  não 

apresentação  de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de 

acompanhamento  hospitalar  (máximo  três  dias),  o  servidor  se  obrigará  à  reposição  dos 

horários de atividade com os alunos.
16. Manter a inter-relação com a instituição na qual o NAT se localiza.

17. Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 
trabalho.

§ 9º Ao Sociólogo compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes do PRP.

3.  Realizar atividades de nível superior  que envolva matéria de natureza técnica e 
científica, na elaboração e análise de projetos relacionados com oPRP; 

4.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

5.  Planejar,  desenvolver,  supervisionar  e  sugerindo  mecanismos  de  avaliação  dos 
resultados dos alcançados nos Subprogramas.

6. Participar de projetos ou programas de assistência social, visando adequá-los às 
necessidades do PRP.



7. Estabelecer medidas destinadas a orientar o atendimento e o desenvolvimento de 
ações sociais extensivas às famílias dos alunos atendidos pelo PRP.

8.  Orientar  a  comunidade  funcional  do  PRP  na  aquisição  de  conhecimentos  e 
habilidades  específicas  necessárias  à  socialização  no  ambiente  físico  e  social  de 
trabalho;

9. Participar de elaboração e análise de planos de aplicação de recursos, cronogramas 
de execução física e financeira bem como de relatórios referentes aos Subprogramas 
do PRP;

10. Elaborar e orientar a aplicação de instrumentos de pesquisa;

11. Examinar propostas de projetos de natureza psico e/ou social. 

12. Emitir informações e pareceres técnicos em sua área de atuação;

13.  Prestar  assessoria  à  coordenação  do  PRP,  fazer  análises  e  diagnósticos  dos 
Subprogramas no que tange à eficiência e eficácia nos atendimentos;

14.  Promover  a  avaliação  da  melhoria  do  padrão  social  e  dos  reflexos  de 
investimentos nos NATs do PRP.

15. Executar atividades correlatas.

16. Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar, oportunizando ações 
interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

17. Promover momentos de auto avaliação e avaliação da equipe de trabalho. 

18. Ser pontual e assíduo.

19. Assinar a folha de a folha de frequência diariamente.

a) Em eventual ausência o servidor se obriga a:

b) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

c) Em casos  de doença,  comunicar  ao  Coordenador  Geral  do PRP  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

d) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição na(s) 

atividades  do  NAT  (por  outro  servidor  lotado  no  PRP),  apresentar  justificativa  para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10  

dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento, 



apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades;

e) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação  

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade 

com os alunos.
20. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

21. Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 
trabalho.

§ 10º Ao Nutricionista compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes do PRP.

3.  Realizar atividades de nível superior  que envolva matéria de natureza técnica e 
científica,  na  elaboração  e  análise  de  projetos  relacionados  com  o  Programa  de 
Reeducação Psicomotora - PRP; 

4.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa. 

5. Atuar junto ao aluno, visando à segurança alimentar e à atenção dietética;

6.  Atuar  em todas  em todas  as  áreas do  conhecimento  em que a  alimentação  e 
nutrição se apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação 
da saúde;

7. Sensibilizar o aluno e familiares, quanto à necessidade de prevenção de doenças 
causadas pela alimentação inadequada, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida da população estudantil;

8. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.

9. Subsidiar a formação continuada, programas de treinamento com professores, bem 
como quaisquer outros eventos de capacitação ou intervenção nutricional com o aluno 
e a família.



10. Participar de todas as ações do PRP de forma dinâmica e criativa.

11. Promover momentos de auto avaliação e avaliação da equipe de trabalho.

12. Ser pontual e assíduo.

13. Assinar a folha de a folha de frequência diariamente.

a) Em eventual ausência o servidor se obriga a:

b) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

c) Em casos de doença, comunicar ao Coordenador Geral do PRP e apresentar atestado médico 

(no máximo por três dias);

d) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição na(s) 

atividades do NAT (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para liberação 

através de requerimento à Coordenação Geral,  com antecedência mínima de 10 dias, e 

aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento, 

apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades;

e) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade  

com os alunos.
14. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

15. Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 
trabalho.

§ 11º Ao Assistente Social compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes do PRP.

3.  Realizar atividades de nível superior  que envolva matéria de natureza técnica e 
científica,  na  elaboração  e  análise  de  projetos  relacionados  com  o  Programa  de 
Reeducação Psicomotora - PRP; 

4.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares  entre  os  profissionais  da  equipe  multidisciplinar  envolvidos  no 
Programa.



5. Planejar  e implementar  planos,  programas voltados à execução dos objetivos e 
atividades  profissionais;  de  cunho  interinstitucional  e  Inter  profissional,  objetivando 
articulação  com  a  sociedade,  comunidade,  órgãos  representativos  e  da  rede  de 
prestação de serviços sociais; 

6.  Realizar atividades de nível superior  que envolva matéria de natureza técnica e 
científica,  na  elaboração  e  análise  de  projetos  relacionados  com  o  Programa  de 
Reeducação Psicomotora – PRP. 

7. Desenvolver trabalhos de cunho educativo, preventivo, informativo e de divulgação 
de suas atividades e dos serviços institucionais prestados à população usuária.

8.  Prestar  assessoria  e  apoio  aos  movimentos  sociais  em matéria  relacionada  às 
políticas sociais,  no exercício e na defesa dos direitos civis,  políticos e sociais  da 
coletividade. 

9. Garantir direitos e assistência para a comunidade do PRP, fazendo isso por meio de 
políticas sociais, de forma organizada e planejada, lutando contra os problemas das 
injustiças que podem afetar os desamparados socialmente.

10.  Subsidiar  a  formação  continuada,  programas de treinamento  com professores, 
bem como quaisquer outros eventos de capacitação ou intervenção de cunho social 
com o aluno e a família.

11. Participar de todas as ações do PRP de forma dinâmica e criativa;

12. Promover momentos de auto avaliação e avaliação da equipe de trabalho.

13. Ser pontual e assíduo.

14. Assinar a folha de a folha de frequência diariamente.

15. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

b) Em casos  de doença,  comunicar  ao Coordenador Geral  do PRP e apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos,  além de providenciar sua substituição 

na(s) atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10  

dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento,  



apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades;

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar  (máximo de  três  dias),  o  servidor  se  obrigará  à  reposição  dos  horários  de 

atividade.
16. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

17.  Realizar atividades de nível superior que envolva matéria de natureza técnica e 
científica,  na  elaboração  e  análise  de  projetos  relacionados  com  o  Programa  de 
Reeducação Psicomotora – PRP. 

18. Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 
trabalho.

§ 12º Ao Terapeuta Ocupacional compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes do PRP.

4.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares  entre  os  profissionais  da  equipe  multidisciplinar  envolvidos  no 
Programa.

5. Trabalhar com déficits físicos, mentais (transtornos psíquicos e cognitivos) e sociais. 

6.  Intervir  terapeuticamente  em tudo  que  dificulte  ou  ameace  a  funcionalidade  do 
aluno, para que este não se sinta excluído, 

7. Intervir terapeuticamente oferecendo condições físicas, mentais e sociais, através 
de  atividades  específicas  para  ajudar  o  aluno  a  alcançar  seu  nível  máximo  de 
funcionalidade e independência.

8. Busca recuperar a função humana, elevar o perfil das ações motoras e mentais, 
reabilitar através das atividades, promover o alunona esfera biopsicossocial, ou seja, 
recupera-lo em sua totalidade.

9.  Intervir  terapeuticamente onde houver limitação funcional,  seja de caráter  físico, 
mental ou social.



10.  Subsidiar  a  formação  continuada,  programas de treinamento  com professores, 
bem como quaisquer outros eventos de capacitação ou intervenção nutricional com o 
aluno e a família;

11. Participar de todas as ações do PRP de forma dinâmica e criativa;

12. Promover momentos de auto avaliação e avaliação da equipe de trabalho.

13. Ser pontual e assíduo.

14. Assinar a folha de a folha de frequência diariamente.

15. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do PRP, 
por telefone ou outro meio;

máximo três dias);

b). Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição na(s) 
atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para liberação 
através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e 
aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento, apresentar 
comprovação de participação, conseguintemente ao término do evento e retorno às 
atividades;

c) Em casos de doença, comunicar ao Coordenador Geral do PRP e apresentar atestado médico 
(no máximo três dias);

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 
de atestado médico, atestado de comparecimento ou atestado de acompanhamento 
hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade com 
os alunos.

16. Manter a inter-relação com a instituição na qual o NAT se localiza.

17- Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 
trabalho.

§ 13º Ao fonoaudiólogo compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes do PRP.



4.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares  entre  os  profissionais  da  equipe  multidisciplinar  envolvidos  no 
Programa.

5. Trabalhar com déficits físicos, mentais (transtornos psíquicos e cognitivos) e sociais. 

6.  Intervir  terapeuticamente  em tudo  que  dificulte  ou  ameace  a  funcionalidade  do 
aluno, para que este não se sinta excluído, 

7. Intervir terapeuticamente oferecendo condições físicas, mentais e sociais, através 
de  atividades  específicas  para  ajudar  o  aluno  a  alcançar  seu  nível  máximo  de 
funcionalidade e independência.

8. Busca recuperar a função humana, elevar o perfil das ações motoras e mentais, 
reabilitar através das atividades, promover o aluno na esfera biopsicossocial, ou seja, 
recupera-lo em sua totalidade.

9.  Intervir  terapeuticamente onde houver limitação funcional,  seja de caráter  físico, 
mental ou social.

10.Atuar nos setores público e privado, sendo responsável pela promoção da saúde, 
avaliação  e  diagnóstico,  orientação,  terapia  (habilitação  e  reabilitação)  e 
aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, 
função vestibular, linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação da fala, sistema 
miofuncionalorofacial, cervical e deglutição. 

11.  Avaliação  e  diagnóstico,  orientação,  terapia  (habilitação/reabilitação), 
monitoramento e aperfeiçoamento das seguintes funções e sistemas: voz, articulação 
da fala,  fluência,  linguagem oral  e escrita,  sistema orofacial  e  cervical,  deglutição, 
função auditiva periférica e central e na função vestibular.

12. Intervir terapeuticamente nas disfunções de linguagem oral e/ou escrita, Gagueira, 
Dislexia,  Atraso  de  linguagem,  Distúrbio  de  Leitura  e  Escrita,  Sínfrome de  Down, 
Autismo, Afasia, são alguns dos campos que o fonoaudiólogo pode atuar. 

13.  Subsidiar  a  formação  continuada,  programas de treinamento  com professores, 
bem como quaisquer outros eventos de capacitação ou intervenção nutricional com o 
aluno e a família;

14. Participar de todas as ações do PRP de forma dinâmica e criativa;

15. Promover momentos de auto avaliação e avaliação da equipe de trabalho.



16. Ser pontual e assíduo.

17. Assinar a folha de a folha de frequência diariamente.

18. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do PRP, 

por telefone ou outro meio;

b). Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição na(s) 

atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para liberação 

através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e 

aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento, apresentar 

comprovação de participação, conseguintemente ao término do evento e retorno às 

atividades;

c) Em casos de doença, comunicar ao Coordenador Geral do PRP e apresentar atestado médico 

(no máximo três dias);

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de atestado médico, atestado de comparecimento ou atestado de acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade com 

os alunos.

19. Manter a inter-relação com a instituição na qual o NAT se localiza.

20- Zelar pela conservação dos documentos, materiais, equipamentos e espaço físico de 

trabalho.

§14. À Equipe Administrativa compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP. 

2.  Zelar  pelas  diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do PRP,  primando pela  contínua 
qualidade das ações educativas.

3. Atender com prioridade e cordialidade as pessoas que buscam o PRP. 4.Manter-se 
informada para informar a todos os que busquem o PRP. 

4. Fazer matrícula e renovação de matrícula de alunos, mudanças de Subprogramas e 
de NATs, informando aos professores das mudanças.



5. Redigir comunicações internas e ofícios.

6. Elaborar e digitar documentos. 8. Organizar e encaminhar frequência.

 7. Organizar e arquivar documentos. 9.Manter armários organizados.

 8. Realizar as atividades que lhe são atribuídas e dar apoio administrativo aos outros 
membros da equipe de cada Subprograma. 

9. Realizar um trabalho cooperativo com os outros membros da equipe de trabalho, 
buscando atende com qualidade alunos, famílias e comunidade.

10. Apoiar a Coordenação no desenvolvimento das ações desenvolvidas no PRP. 

11. Informar a equipe para reuniões convocadas pela coordenação do PRP.

12. Participar das reuniões da Coordenação Geral, quando convocada.

13. Participar da organização de eventos educativos e terapêuticos do PRP junto com 
toda a equipe de trabalho. 

14. Cooperar, de acordo com suas possibilidades, com outro parceiro de trabalho que 
esteja com sobrecarga de atividades. 

15.  Suprir,  na  medida  de  suas  possibilidades,  a  ausência  eventual  de  um  dos 
elementos da secretaria que esteja impossibilitado de trabalhar. 16. Assinar a folha de 
frequência diariamente. 

16. Assinar a folha de frequência diariamente. 18. Ser pontual, assíduo e cumprir com 
sua carga horária em seu local de trabalho.

17. Em eventual ausência o servidor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar à Coordenação Geral do PRP, por telefone ou outro meio; 

b) Em casos de doença, comunicar à Coordenação Geral do PRP e apresentar atestado médico  

(no máximo três dias); 

c)Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição na(s)  

atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para liberação 

através  de  requerimento  à  Coordenação  Geral,  com  antecedência  mínima  de  10  dias,  e  

aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento, apresentar  

comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e  retorno  às 

atividades.



d)  Nos  casos  de  não  apresentação  de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou 

atestado  de  acompanhamento  hospitalar  (máximo  de  três  dias),  o  servidor  se  obrigará  à  

reposição dos horários de atividade.

PARTE II

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO - NAT/PRP/CRRP

Art. 4º O Centro de Referência de Reeducação Psicomotora - CRRP, implantado 
em 27.06.2001 através da Portaria nº 275/01 –GS/SEDUC, é um Núcleo de 
Atendimento (NAT) do Programa de Reeducação Psicomotora referencia no 
atendimento especializado na área da reeducação psicomotora, ao que se 
propõe  atender  prioritariamente  a  comunidade  estudantil   do  ensino 
fundamental e médio das escolas da rede pública estadual do Estado do 
Pará,  que  apresentam  disfunções  decorrentes  de  vícios  posturais, 
alterações  mio-osteo-articulares,  asma  e  deficiente  e/ou  necessidades 
educativas especiais, obesos e gestantes, visando a sua recondução aptos 
funcionalmente ao processo educativo.

Art. 5º O CRRP funciona no anexo da Escola Estadual Augusto Meira no horário 
de 7h às 12h e 14h às 21h, de segunda a sexta feira.



obs: A. utilização dos espaços fora do estabelecido no planejamento geral do 
PRP  e/ou  do  horário  acima,  bem  como  a  utilização  por  terceiros,  será 
avaliada mediante encaminhamento de ofício para a coordenação geral do 
PRP.

Art. 6º O CRRP é constituído dos seguintes espaços com sua devida utilização:

• Sala destinada à copa: utilizada como Sala dos professores

• Área superior: destinada ao uso por uma turma por horário.

• Sala oval: destinada ao uso de duas turmas, por horário, para realização das 
diversas atividades, bem como para o uso em palestras, encontros e outros 
eventos.

• Sala superior: destinada ao uso de duas turmas, simultaneamente, bem como 
para realização de palestras, encontros e outros com professores, alunos e 
pais.

• Sala de fisioterapia: utilizada por uma turma por horário, coordenada por um 
professor de educação física e um fisioterapeuta. 

obs: O uso das salas para aulas de ginástica corretiva será definido pelo coordenador 
do núcleo, a partir da elaboração de uma escala de rodízio dos professores.

• Piscina: será dividida em 8 raias de 3m cada uma. 

Obs: O acesso à piscina só será permitido quando o aluno portar sua carteirinha de 
identificação constando o apto e liberado, a partir da avaliação médica dermatológica.

• Área  destinada  a  atividades  de  alongamento,  exercícios  respiratórios  e 
posturais, etc.

• Área de espera para a família.



CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º A estrutura organizacional e operacional do CRRP é a seguinte:

• Coordenador Geral (subordinada à SAEN/SEDUC)

• Coordenador Pedagógico dos Núcleos (subordinados à Coordenação Geral do 
PRP)

• Coordenador Operacional de núcleo (subordinado à Coordenação Geral do PRP)

• Professores de educação física (subordinados à Coordenação dos NATs)

• Equipe técnica: médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, pedagogo, 
psicólogo, sociólogo,     assistente social (subordinada à Coordenação Geral do PRP).

• Equipe Técnica Administrativa (subordinada à Coordenação Geral do PRP).

• Agente de Portaria, Serviço de Vigilância e Serviço de manutenção de limpesa 
(subordinados a Coordenação Geral do PRP)

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 7ºÀ Coordenação Geral do PRP compete: 

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Indicar os recursos humanos necessários na composição da equipe de profissionais: 
professores, médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, assistente social, sociólogo, 
nutricionista, assim como a equipe técnica administrativa.



3. Solicitar contratações de profissionais de maneira a atender a necessidade de composição 
de uma equipe multidisciplinar.

4. Gerenciar os espaços físicos destinados aos atendimentos do Programa.

5. Assinar ofícios, memorandos, comunicações internas, certificados, bem como todos os 
documentos necessários ao tramite administrativo do Programa. 

6. Garantir a execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP. 

7. Tomar providências cabíveis junto a instâncias superiores da SEDUC quanto a recursos 
materiais e humanos para a realização das ações do PRP.

 8.  Promover articulação com outros setores da SEDUC, com instituições governamentais e 
não governamentais, em prol da realização dos objetivos do PRP.

9.  Elaborar projetos orçamentários, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a execução 
das ações planejadas.

10. Reivindicar junto a instâncias superiores da SEDUC, a permanência do programa no Plano 
Plurianual de Trabalho - PTA, garantindo verba orçamentária específica, de maneira a garantir 
a realização de todas as ações planejadas. 

11. Promover a formação continuada de sua equipe de trabalho.

12. Promover a integração das atividades do PRP junto à instituição onde estas estão sendo 
executadas.

13. Definir quantitativamente o material especializado para atender aos núcleos de 
atendimento (NATs).

14. Intervir em projetos arquitetônicos de infraestruturação dos núcleos de atendimento 
(NATs), de maneira a subsidiar espaços funcionais e adequados aos atendimentos propostos. 

15. Providenciar reparos e manutenção nos equipamentos e estrutura física dos núcleos de 
atendimento (NATs). 

16. Reunir periodicamente com a equipe de trabalho para avaliar as ações do PRP e buscar 
formas de retroalimentação.

17. Providenciar substituições emergenciais em caso de ausência de coordenadores 
de NATs e professores. 

18. Coordenar a execução e avaliação sistemática do trabalho realizado.

Art.  8º  Ao Coordenador  Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT/CRRP) 
compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.



2. Zelar pela execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP junto aos professores, 

alunos e famílias.

3. Subsidiar  metodologicamente  os  professores,  no  seu  cotidiano de  trabalho,  inclusive 

buscando outros profissionais de acordo com a necessidade.

4. Orientar e acompanhar o planejamento terapêutico–pedagógico dos professores e sua 

realização.

5. Acompanhar as atividades do professor com a família.

6. Acompanhar a avaliação dos alunos.

7. Orientar,  apoiar e sugerir  alternativas de intervenção no problema do aluno, quando  

necessário.

8. Articular encontros e grupos de estudo, para troca de experiências e montagem conjunta  

de atividades para alunos e suas famílias.

9. Fazer levantamento com os professores sobre as necessidades a serem trabalhadas em 

formação continuada.

10. Investir para que os professores com os quais trabalham, desenvolvam espírito de equipe 

reunindo-os periodicamente para planejar atividades, avaliar o trabalho, estudar e trocar 

experiências, de forma a estimular a formação continuada em serviço.

11. Investir na busca de sua própria formação continuada.

12. Participar  do  processo  de  elaboração/articulação  de  todas  as  ações,  bem  como 

encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 

Coordenação Geral do PRP.

13. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de cada  

mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu  encaminhamento 

instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

14. Revisar  periódico  nos  formulários  utilizados  pelo  professor  de  cada  programa  e,  

bimestralmente, na Ficha de Frequência e Avaliação do Aluno.

15. Revisar  mensalmente  os  Diários  de  Classe  de  cada  professor,  bem  como  fazer  as 

considerações necessárias.

16. Promover momentos de auto-avaliação e avaliação do professor.

17. Ser pontual e assíduo.

18. Assinar diariamente a folha de frequência.

19. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;



b) Em casos  de doença,  comunicar  ao  Coordenador  Geral  do PRP  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas 

atividades  do  NAT  (Coordenador  Operacional)  apresentar  justificativa  para  liberação 

através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e  

aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento,  

apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades;

d) Nos  casos  em  que  seja  impossível  a  substituição  -  inclusive  nos  casos  de  não 

apresentação  de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de 

acompanhamento  hospitalar  (máximo  três  dias),  o  servidor  se  obrigará  à  reposição  dos 

horários de atividade com os alunos. 
20. Fazer levantamento e documentar necessidades de material, equipamentos e estrutura 
física para realização das atividades.

21. Informar ao professor sobre os encaminhamentos providenciados.

22. Lavrar  diariamente  o  desenvolvimento  do  cotidiano  de  trabalho  no  Livro  de 

Ocorrências, o qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões 

mensais,  ou  em  situações  que  extrapolem  a  rotina  de  trabalho  devido  a  algum 

acontecimento inusitado. 

23.  Entregar à Coordenação, em despacho, relatório semestral avaliativo, referente ao 

desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões para 

melhorar a qualidade dos atendimentos no NAT.

24. Assumir as competências da coordenação operacional em caso de ausência. 

Art.9º  Ao  Coordenador  Operacional  do  Núcleo  de  Atendimento  (NAT/CRRP) 
compete: 

1.Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Zelar  pela  execução das diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do PRP junto aos 
professores, alunos e famílias.

 3. Comunicar, através de documento, as necessidades operacionais detectadas nos 
núcleos de Atendimento (NATs) e encaminhar à Coordenação Geral do PRP, a qual 
tomará as providências cabíveis.

 4.  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  higienização,  guarda  dos  materiais  e 
equipamentos utilizados nas atividades.



5. Zelar pela conservação da estrutura física.

6. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

7.  Lavrar  diariamente  o  desenvolvimento  do  cotidiano  de  trabalho  no  Livro  de 
Ocorrências, o qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das 
reuniões  mensais,  ou em situações  que extrapolem a  rotina  de trabalho  devido  a 
algum acontecimento inusitado.

8. Entregar à Coordenação, em despacho, Relatório Semestral Avaliativo, referente ao 
desenvolvimento  das  atividades,  considerando  pontos  positivos,  negativos  e 
sugestões para melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

9.  Participar  do processo de elaboração/articulação de todas as ações,  bem como 
encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 
Coordenação Geral do PRP.

10. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de 
cada  mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu 
encaminhamento instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

11. Informar ao professor, para que este comunique aos pais e/ou responsáveis, que o 
PRP não se responsabiliza por dinheiro ou objetos de valor portados pelos alunos.

12. Assinar diariamente a folha de frequência.

13. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

b) Em  casos  de  doença,  comunicar  ao  Coordenador  Geral  do  PRP  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas 

atividades do NAT (Coordenador Operacional) apresentar justificativa para liberação através 

de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e aguardar o 

deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento,  apresentar 

comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e  retorno  às 

atividades.

d) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade com 

os alunos.



14. Fazer levantamento e documentar necessidades de material,  equipamentos e estrutura 
física para realização das atividades.

15. Informar ao professor sobre os encaminhamentos providenciados. 

16. Lavrar diariamente o desenvolvimento do cotidiano de trabalho no Livro de Ocorrências, o  
qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões mensais, ou em 
situações que extrapolem a rotina de trabalho devido a algum acontecimento inusitado.

17.  Entregar  à  Coordenação,  em  despacho,  Relatório  Semestral  Avaliativo,  referente  ao 
desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões para 
melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

18. Assumir as competências da coordenação pedagógica em caso de ausência.

§ 10º Ao Professor do Núcleo de Atendimento (NAT/CRRP) compete:
1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelas diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP, primando pela contínua qualidade 
das ações educativas.

3.  Elaborar o Plano de Ação de Trabalho Terapêutico em conformidade com o Conteúdo 
Programático Terapêutico Pedagógico (CPTP),

4. Elaborar o Plano de Ação de Trabalho Terapêutico em conformidade com o Plano de Ação 
Fisioterapêutico (PAF).

5.  Participar  de  reuniões  com  a  equipe  multidisciplinar,  oportunizando  ações 
interdisciplinares entre os profissionais envolvidos no Programa.

6. Assinar a folha de frequência diariamente.

7. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho e em todas 
as atividades do programa que requeiram sua participação e/ou colaboração.

8. Assumir a realização das aulas das turmas pelas quais é responsável.

9. Assumir os alunos de outra turma, em casos da falta de outro professor do mesmo horário 
(alunos não devem sair do NAT sem terem realizado suas atividades), exceto do 
Subprograma de atendimento ao PNEE. Casos excepcionais devem ser avaliados junto à 
Coordenação do NAT. 

10. Preencher e utilizar de forma adequada o Diário de Classe, inclusive a frequência 
do aluno e avaliações, bem como os conteúdos trabalhados. 

11. Registrar a frequência do aluno utilizando as convenções: Presença: ./ Ausência 
= f



12.  Observar  os  critérios  para  a  avaliação  dos  alunos  (explícitos  no  Diário  de 
Classe).

13.  Atualizar  o  Diário  de  Classe,  sem  rasuras,  exceto  quando  ressalvadas  e 
assinadas pelo professor no espaço de observações.

14.  Entregar  o  Diário  de  Classe,  mensalmente,  para  o  visto  do  Coordenador  de 
Núcleo e, ao final do ano letivo para a Coordenação Geral do PRP.

15.  Utilizar  os  formulários  referentes  a  cada  Subprograma,  preenchendo-os 
adequadamente, assim como a Ficha de Frequência e Avaliação , as quais devem 
ser  apresentadas  bimestralmente  para  o  visto  do  Coordenador  do  NAT,  e 
posteriormente entregue ao aluno para que o mesmo de ciência ao professor de 
educação física em sua escola de origem.

16. Em eventual ausência o professor se obriga a:

a. Em casos  imediatos,  comunicar  ao  coordenador  do  núcleo,  por  telefone  ou  outro 

meio, além de informar a outro professor do mesmo horário a necessidade de substituição 

na turma, exceto o professor pertencente ao programa de atendimento a PNEE; 

b. Em casos  de  doença,  comunicar  ao coordenador  do  núcleo e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três  dias),  além de informar a  outro professor  do mesmo horário  a 

necessidade  de  substituição  na  turma,  exceto  o  professor  pertencente  aoPrograma  de 

atendimento a PNEE;

c. Em casos de participação em eventos externos,  além de providenciar sua sub para  

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com astituição na(s) atividades do 

núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa ntecedência mínima de 10 

dias,  eaguardar  o  deferimento ou indeferimento da solicitação.  No caso de deferimento, 

apresentar comprovação de participação, conseguintemente ao término do evento e retorno  

às atividades

d. Nos casos em que seja impossível a substituição do professor ausente - inclusive nos 

casos de não apresentação de atestado médico, atestado de comparecimento ou atestado de 

acompanhamento  hospitalar  (máximo  três  dias),  o  mesmo  se  obrigará  à  reposição  dos 

horários de atividade com os alunos.

17. Utilizar vestuário adequado para a realização das atividades.

NE : Professoras : maiô ou  suquini

Professores : sunga ou calção de banho e camiseta.

18. Zelar pela adequação do vestuário do aluno durante as atividades.



 Natação Corretiva: Meninas- maiô e touca

Meninos – sunga e touca

19. Realizar com seus alunos as atividades terapêutico–pedagógicas, de forma a atingir os 

objetivos propostos pelo PRP, buscando ao máximo a individualização do atendimento.

20. Evitar atendimento de telefones celulares durante as aulas.
Realizar e registrar a avaliação do aluno, contínua e progressivamente, de acordo com as 
diretrizes do PRP.

21. Encaminhar  o  aluno,  a  cada  retorno  do  recesso  escolar,  para  reavaliação 

dermatológica com o clínico geral, de forma gradativa sem paralisação das atividades do 

Programa.

22. Atender familiares do aluno somente após a aula.

23. Orientar  a  família  sobre  as  dificuldades  e  possibilidades  de  estímulo  aos 

alunos.

24. Primar pelo tratamento respeitoso e cordial  na  relação com o aluno e sua 

família.

25. Informar  aos  pais  e/ou  responsáveis  que  o  PRP  não  se  responsabiliza  por  

dinheiro ou objetos de valor portados pelos alunos.

26. Avaliar a realização das atividades com os alunos, com a família, com a equipe 

de professores e com o Coordenador Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT).

27. Elaborar em equipe o Plano Anual de atividades dos Subprogramas do PRP.

28. Investir na busca de sua formação continuada.

29. Participar das ações, encontros, eventos, desfiles, apresentações, seminários e 

atividades de formação continuada promovidas pelo PRP.

30. Incentivar  os  alunos,  pais  e/ou  responsáveis  à  participação  em  reuniões, 

encontros, desfiles e eventos promovidos pelo PRP.
Zelar pela manutenção, conservação, higienização, guarda do material e equipamentos 
utilizados no trabalho.

31. Zelar pela conservação da estrutura física do núcleo.

Art.11º Ao Agente de Portaria do NAT/CRRP compete:

1.Atender com respeito e cordialidade a todos.

2.Informar-se para poder informar as pessoas com clareza e objetividade.

3. Controlar a entrada e circulação de pessoas no CRRP após a devida identificação.



Art.12º  Ao responsável pelo Serviço de Manutenção Aquática do NAT/CRRP 
compete:

1. Zelar pela limpeza e manutenção da piscina e áreas adjacentes. 

Art.13º Ao responsável pelo Serviço de Manutenção de Limpeza do NAT/CRRP 
compete:

1. Zelar pela limpeza dos locais de atividades e equipamentos.

2. Zelar pela conservação de materiais, equipamentos e estrutura física. 

Art.14º Ao Serviço de Vigilância do NAT/CRRP compete:

1. Atender com respeito e cordialidade a todos.

2. Informar-se para poder informar as pessoas com clareza e objetividade.

3. Controlar a entrada e circulação de pessoas no CRRP após a devida identificação.
4. Proteger a integridade física dos servidores.

PARTE III

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE 
ATENDIMENTONAT/PRP/UEPA



Art.  15º  O Núcleo  de  atendimento  do Programa de  Reeducação  Psicomotora 
NAT/PRP/UEPA é resultado de um convênio de cooperação técnica entre a 
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e Universidade Estadual do Pará 
(UEPA),  que  se  propõe  a  atendera  comunidade  estudantil  do  Ensino 
Fundamental  e  Médio  do  Estado  do  Pará,  que  apresentam  disfunções 
decorrentes de vícios posturais,  problemas mio-osteo-articulares,  asma e 
deficiente  e/ou  necessidades  educativas  especiais,  visando  a  sua 
recondução aptos funcionalmente ao processo educativo.

Art. 16º O Núcleo PRP-UEPA funcionará no Campus II da Universidade Estadual 
do  Pará,  com horário  de  funcionamento  de  7h  às  12h  e  14h às  18h,  de 
segunda a sexta feira.

Art. 17º O Núcleo PRP-UEPA dispõe dos seguintes espaços para utilização do 
desenvolvimento de programas do PRP:

• Parque  aquático  com piscina  e  área  adjacente  para  o  desenvolvimento  de 
atividades do Programa de Natação Corretiva e natação para PNEE 

OBS.:  o acesso à piscina é permitido apenas com a apresentação, pelo aluno,  da 
carteirinha de identificação constando o apto e liberado, a partir da avaliação médica 
dermatológica.

• Sala  de  Musculação  da  UEPA  para  atendimento  de  deficientes  visuais 
enquanto modalidade de musculação para DV.

.



CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art.  18ºA estrutura organizacional e operacional do Núcleo de Atendimento – 
NAT/ PRP/UEPA é a seguinte:

• Coordenador Geral (subordinada à SAEN/SEDUC)

• Coordenador Pedagógico dos Núcleos (subordinados à Coordenação Geral do 
PRP)

• Professores de educação física (subordinados à Coordenação de Núcleos)

• Equipe técnica: médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 
pedagogo, psicólogo, sociólogo, assistente social (subordinada à Coordenação Geral 
do PRP).

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art.19º Á Coordenação Geral do PRP compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Indicar  os  recursos  humanos  necessários  na  composição  da  equipe  de  profissionais:  
professores,  médicos,  fisioterapeutas,  terapeuta  ocupacional,  assistente  social,  sociólogo,  
nutricionista, assim como a equipe técnica administrativa.

3. Solicitar contratações de profissionais de maneira a atender a necessidade de composição 
de uma equipe multidisciplinar.

4. Gerenciar os espaços físicos destinados aos atendimentos do Programa.

5.  Assinar  ofícios,  memorandos,  comunicações  internas,  certificados,  bem  como  todos  os 
documentos necessários ao tramite administrativo do Programa. 

6. Garantir a execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP. 



7.  Tomar  providências  cabíveis  junto  a  instâncias  superiores  da  SEDUC quanto  a  recursos  
materiais e humanos para a realização das ações do PRP.

 8.  Promover articulação com outros setores da SEDUC, com instituições governamentais e  
não governamentais, em prol da realização dos objetivos do PRP.

9.  Elaborar projetos orçamentários, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a execução 
das ações planejadas.

10. Reivindicar junto a instâncias superiores da SEDUC, a permanência do programa no Plano 
Plurianual de Trabalho - PTA, garantindo verba orçamentária específica, de maneira a garantir 
a realização de todas as ações planejadas. 

11. Promover a formação continuada de sua equipe de trabalho.

12. Promover a integração das atividades do PRP junto à instituição onde estas estão sendo 
executadas.

13.  Definir  quantitativamente  o  material  especializado  para  atender  aos  núcleos  de 
atendimento (NATs).

14.  Intervir  em  projetos  arquitetônicos  de  infraestruturação  dos  núcleos  de  atendimento 
(NATs), de maneira a subsidiar espaços funcionais e adequados aos atendimentos propostos. 

15. Providenciar reparos e manutenção nos equipamentos e estrutura física dos núcleos de  
atendimento (NATs). 

16. Reunir periodicamente com a equipe de trabalho para avaliar as ações do PRP e buscar 
formas de retroalimentação.

17. Providenciar substituições emergenciais em caso de ausência de coordenadores 
de NATs e professores. 

18. Coordenar a execução e avaliação sistemática do trabalho realizado.

Art.20º Ao Coordenador Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT/UEPA) compete:

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pela execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP junto aos professores, 

alunos e famílias.

3. Subsidiar  metodologicamente  os  professores,  no  seu  cotidiano de  trabalho,  inclusive 

buscando outros profissionais de acordo com a necessidade.

4. Orientar e acompanhar o planejamento terapêutico–pedagógico dos professores e sua 

realização.

5. Acompanhar as atividades do professor com a família.

6. Acompanhar a avaliação dos alunos.



7. Orientar,  apoiar e sugerir  alternativas de intervenção no problema do aluno, quando  

necessário.

8. Articular encontros e grupos de estudo, para troca de experiências e montagem conjunta  

de atividades para alunos e suas famílias.

9. Fazer levantamento com os professores sobre as necessidades a serem trabalhadas em 

formação continuada.

10. Investir para que os professores com os quais trabalhem, desenvolvam espírito de equipe 

reunindo-os periodicamente para planejar atividades, avaliar o trabalho, estudar e trocar 

experiências, de forma a estimular a formação continuada em serviço.

11. Investir na busca de sua própria formação continuada.

12. Participar  do  processo  de  elaboração/articulação  de  todas  as  ações,  bem  como 

encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 

Coordenação Geral do PRP.

13. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de cada  

mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu  encaminhamento 

instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

14. Revisar  periódico  nos  formulários  utilizados  pelo  professor  de  cada  programa  e,  

bimestralmente, na Ficha de Frequência e Avaliação do Aluno.

15. Revisar  mensalmente  os  Diários  de  Classe  de  cada  professor,  bem  como  fazer  as 

considerações necessárias.

16. Promover momentos de auto avaliação e avaliação do professor.

17. Ser pontual e assíduo.

18. Assinar diariamente a folha de frequência.

19. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral 

do PRP, por telefone ou outro meio;

b) Em casos de doença, comunicar ao Coordenador Geral do PRP e apresentar atestado 

médico (no máximo três dias);

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição 

nas  atividades  do  NAT  (Coordenador  Operacional)  apresentar  justificativa  para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima 

de 10 dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de 

deferimento,  apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao 

término do evento e retorno às atividades;



d) Nos  casos  em  que  seja  impossível  a  substituição  -  inclusive  nos  casos  de  não 

apresentação  de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de 

acompanhamento  hospitalar  (máximo  três  dias),  o  servidor  se  obrigará  à  reposição  dos 

horários de atividade com os alunos. 
20. Fazer levantamento e documentar necessidades de material, equipamentos e estrutura 
física para realização das atividades.

21. Informar o professor sobre os encaminhamentos providenciados.

22. Lavrar diariamente o desenvolvimento do cotidiano de trabalho no livro de ocorrências, o 
qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões mensais, ou em 
situações que extrapolem a rotina de trabalho devido a algum acontecimento inusitado.

23. Entregar à Coordenação, em despacho, Relatório Semestral Avaliativo, referente ao 
desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões para 
melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

24. Assumir as competências da coordenação operacional em caso de ausência.

Art.9º  Ao  Coordenador  Operacional  do  Núcleo  de  Atendimento  (NAT/UEPA) 
compete: 

1.Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Zelar  pela  execução das diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do PRP junto aos 
professores, alunos e famílias.

 3. Comunicar, através de documento, as necessidades operacionais detectadas nos 
núcleos de Atendimento (NATs) e encaminhar à Coordenação Geral do PRP, a qual 
tomará as providências cabíveis.

 4.  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  higienização,  guarda  dos  materiais  e 
equipamentos utilizados nas atividades.

5. Zelar pela conservação da estrutura física.

6. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

7.  Lavrar  diariamente  o  desenvolvimento  do  cotidiano  de  trabalho  no  Livro  de 
Ocorrências, o qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das 
reuniões  mensais,  ou em situações  que extrapolem a  rotina  de trabalho  devido  a 
algum acontecimento inusitado.

8. Entregar à Coordenação, em despacho, Relatório Semestral Avaliativo, referente ao 
desenvolvimento  das  atividades,  considerando  pontos  positivos,  negativos  e 
sugestões para melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.



9. Participar  do processo de elaboração/articulação de todas as ações,  bem como 
encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 
Coordenação Geral do PRP.

10. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de 
cada  mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu 
encaminhamento instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

11. Informar ao professor, para que este comunique aos pais e/ou responsáveis, que o 
PRP não se responsabiliza por dinheiro ou objetos de valor portados pelos alunos.

12. Assinar diariamente a folha de frequência.

13. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

e) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

f) Em  casos  de  doença,  comunicar  ao  Coordenador  Geral  do  PRP  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

g) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas 

atividades do NAT (Coordenador Operacional) apresentar justificativa para liberação através 

de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e aguardar o 

deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento,  apresentar 

comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e  retorno  às 

atividades.

h) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade com 

os alunos.
14. Fazer levantamento e documentar necessidades de material, equipamentos e estrutura 
física para realização das atividades.

15. Informar ao professor sobre os encaminhamentos providenciados. 

16. Lavrar diariamente o desenvolvimento do cotidiano de trabalho no Livro de Ocorrências, o  
qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões mensais, ou em 
situações que extrapolem a rotina de trabalho devido a algum acontecimento inusitado.

17.  Entregar  à  Coordenação,  em  despacho,  Relatório  Semestral  Avaliativo,  referente  ao 
desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões para 
melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

18. Assumir as competências da coordenação pedagógica em caso de ausência.



Art.21º Ao Professor do Núcleo de Atendimento ( NAT/UEPA) compete:
1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2. Zelar pelas diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP, primando pela contínua qualidade 
das ações educativas.

3.  Elaborar  o  Plano de  Ação  de  Trabalho  Terapêutico  em conformidade  com o  Conteúdo 
Programático Terapêutico Pedagógico (CPTP),

4. Elaborar o Plano de Ação de Trabalho Terapêutico em conformidade com o Plano de Ação  
Fisioterapêutico (PAF).

5. Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar, oportunizando ações interdisciplinares  
entre os profissionais envolvidos no Programa.

6. Assinar a folha de frequência diariamente.

8. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho e em todas as 
atividades do programa que requeiram sua participação e/ou colaboração.

9. Assumir a realização das aulas das turmas pelas quais é responsável.

10. Assumir os alunos de outra turma, em casos da falta de outro professor do mesmo horário  
(alunos não devem sair do NAT sem terem realizado suas atividades), exceto do Subprograma 
de atendimento ao PNEE. Casos excepcionais devem ser avaliados junto à Coordenação do 
NAT. 

11. Preencher e utilizar de forma adequada o Diário de Classe, inclusive a frequência 
do aluno eavaliações, bem como os conteúdos trabalhados. 

12. Registrar a frequência do aluno utilizando as convenções: Presença:  ./Ausência 
= f

13. Observar os critérios para a avaliação dos alunos (explícitos no Diário de Classe).

14. Atualizar o Diário de Classe, sem rasuras, exceto quando ressalvadas e assinadas 
pelo professor no espaço de observações.

15. Entregar o Diário de Classe, mensalmente, para o visto do Coordenador de Núcleo 
e, ao final do ano letivo para a Coordenação Geral do PRP.

16.  Utilizar  os  formulários  referentes  a  cada  Subprograma,  preenchendo-os 
adequadamente, assim como a Ficha de Frequência e Avaliação , as quais devem ser 
apresentadas bimestralmente para o visto do Coordenador do NAT, e posteriormente 



entregue ao aluno para que o mesmo de ciência ao professor de educação física em 
sua escola de origem.

17. Em eventual ausência o professor se obriga a:

a) Em casos imediatos, comunicar ao coordenador do núcleo, por telefone ou outro meio, 

além de informar a outro professor do mesmo horário a necessidade de substituição na 

turma, exceto o professor pertencente aoprograma de atendimento a PNEE; 

b) Em  casos  de  doença,  comunicar  ao  coordenador  do  núcleo  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias), além de informar a outro professor do mesmo horário a  

necessidade de substituição na turma, exceto o professor pertencente ao Programa de 

atendimento a PNEE;

c) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição  

na(s) atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa 

para liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima 

de  10  dias,  e  aguardar  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No caso  de 

deferimento, apresentar comprovação de participação, conseguintemente ao término 

do evento e retorno às atividades.

d) Nos casos em que seja impossível a substituição do professor ausente - inclusive nos 

casos  de  não  apresentação  de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou 

atestado de acompanhamento hospitalar (máximo três dias),  o mesmo se obrigará à 

reposição dos horários de atividade com osalunos.

17. Utilizar vestuário adequado para a realização das atividades.

NE:Professoras : maiô ou  suquini

Professores : sunga ou calção de banho e camiseta. 

18. Zelar pela adequação do vestuário do aluno durante as atividades.

Natação Corretiva: Meninas- maiô e touca



 Meninos – sunga e touca 

19. Realizar com seus alunos as atividades terapêutico–pedagógicas, de forma 
a  atingir  os  objetivos  propostos  pelo  PRP,  buscando  ao  máximo  a 
individualização do atendimento.

20. Evitar atendimento de telefones celulares durante as aulas.
21. Realizar e registrar a avaliação do aluno, contínua e progressivamente, de acordo com as  

diretrizes do PRP.

22. Encaminhar o aluno, a cada retorno do recesso escolar, para reavaliação dermatológica 
com o clínico geral, de forma gradativa sem paralisação das atividades do Programa. 

23. Atender familiares do aluno somente após a aula.

24. Orientar a família sobre as dificuldades e possibilidades de estímulo aos alunos.

25. Primar pelo tratamento respeitoso e cordial na relação com o aluno e sua família.

26. Informar aos pais e/ou responsáveis que o PRP não se responsabiliza por dinheiro ou 
objetos de valor portados pelos alunos.

27.Avaliar  a  realização  das  atividades  com  os  alunos,  com  a  família,  com  a  equipe  de  
professores e com o Coordenador Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT).

28. Elaborar em equipe o Plano Anual de atividades dos Subprogramas do PRP.

29. Investir na busca de sua formação continuada.

30. Participar das ações, encontros, eventos, desfiles, apresentações, seminários e atividades 
de formação continuada promovida pelo PRP.

31.  Incentivar  os  alunos,  pais  e/ou  responsáveis  à  participação  em  reuniões,  encontros, 
desfiles e eventos promovidos pelo PRP.

32. Zelar pela manutenção, conservação, higienização, guarda do material e equipamentos 
utilizados no trabalho.

33. Zelar pela conservação da estrutura física do NAT.

PARTE IV

CAPÍTULO I



DA FINALIDADE E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEODE ATENDIMENTO

NAT/PRP/NEL

Art.  22ºA portaria nº  305/96-GS de 21.06.1996,  regulariza o funcionamento do 
Núcleo  de  Atendimento  do  Programa  de  Reeducação  Psicomotora 
(NAT/PRP/NEL)  em  unidades  da  Secretaria  de  Estado,  precisamente  nas 
instalaçõesdo Núcleo de Esporte e Lazer – NEL.  Com a proposta de atender 
prioritariamente a comunidade estudantil  do ensino fundamental e médio, 
das  escolas  públicas  estaduais  do  Estado  do  Pará,  que  apresentam 
disfunções decorrentes de vícios posturais, asma e deficientes e/ou pessoas 
com necessidades educativas especiais, obesos e gestantes, visando a sua 
recondução funcionalmente aptos ao processo educativo. Este núcleo, para 
fins organizacionais dispostos neste Regimento Interno, será denominado 
NAT/ PRP/NEL.

Art. 23º O NAT/PRP/NEL funciona no Núcleo de Esporte e Lazer / NEL, localizado 
à  Tv. D. Romualdo de Seixa, 1215, no bairro do Umarizal, em Belém-PA,  no 
horário  de 7h às 12h e 14h às 21h horas, de segunda a sexta feira.

Art.  24º  O  NAT/PRP/NEL  dispõe  dos  seguintesespaços  físicos  infraestruturais, 

serviços,  materiais  didáticos  pedagógicos  e  de  manutenção,  equipamentos  e 

mobiliários,   necessários  ao  pleno  desenvolvimento  do  Programa  de  Reeducação 

Psicomotora – PRP.

ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO PRP

• Sala da coordenação do PRP

• Sala da equipe técnico administrativa

• Sala de espera para os atendimentos médicos e fisioterapêuticos

• Consultórios médico e fisioterapêutico



• Banheiros para atendimento ao público

• Sala de dança 3 x semana : posturais, asmáticos, cadeirantes, PNEE, etc...

• Sala e piscina adaptada do SAF (subprograma de atendimento físioterapêutico)

•  Parque aquático com piscina e área adjacente para o desenvolvimento  de 
atividades dos Subprogramas de Natação Corretiva e PNEE. 

• para atendimento de todos os subprogramas

• Cedência  do  auditório,  quando  necessário,  para  realização  de  eventos  do 
programa.

SERVIÇOS

• Reprografia 

• Serviços de manutenção de limpeza – empresa terceirizada

• Linha telefônica

• Serviço de manutenção das piscinas 

• Serviço de abastecimento de água mineral 

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

• 2Telefones, 2 computadores, 1 impressora, 5 mesas, 4 armários, 15 cadeiras.

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E DE MANUTENÇÃO

• Data  show,  aparelho  de  som,  tv,  dvd,  quadro  magnético,  material  de 
expediente  para  matrícula  ,  material  didático  pedagógico  e  terapêutico  (pranchas, 
caneleiras, hidrotubos), material de manutenção das piscinas (cloro, algecida etc...) 



obs:  o acesso à piscina é permitido apenas com a apresentação,  pelo aluno,  da 
carteirinha de identificação constando o apto e liberado, a partir da avaliação médica 
dermatológica.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 25ºA estrutura organizacional e operacional do NAT/PRP/NEL é a seguinte:

•Coordenador Geral (subordinada à SAEN/SEDUC)

• Coordenador Pedagógico dos Núcleos (subordinados à Coordenação Geral do PRP)

• Professores de educação física (subordinados à Coordenação de Núcleos)

• Equipe técnica: médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicólogo, 
sociólogo, assistente social (subordinada à Coordenação Geral do PRP).

• Equipe Técnica Administrativa (subordinada à Coordenação Geral do PRP).



CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 26ºÀ coordenação geral do PRP compete: 

1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Indicar  os  recursos  humanos  necessários  na  composição  da  equipe  de  profissionais:  
professores,  médicos,  fisioterapeutas,  terapeuta  ocupacional,  assistente  social,  sociólogo,  
nutricionista, assim como a equipe técnica administrativa.

3. Solicitar contratações de profissionais de maneira a atender a necessidade de composição 
de uma equipe multidisciplinar.

4. Gerenciar os espaços físicos destinados aos atendimentos do Programa.

5.  Assinar  ofícios,  memorandos,  comunicações  internas,  certificados,  bem  como  todos  os 
documentos necessários ao tramite administrativo do Programa. 

6. Garantir a execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP. 

7.  Tomar  providências  cabíveis  junto  a  instâncias  superiores  da  SEDUC quanto  a  recursos  
materiais e humanos para a realização das ações do PRP.

8.  Promover articulação com outros setores da SEDUC, com instituições governamentais e não  
governamentais, em prol da realização dos objetivos do PRP.

9.  Elaborar projetos orçamentários, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a execução 
das ações planejadas.

10. Reivindicar junto a instâncias superiores da SEDUC, a permanência do programa no Plano 
Plurianual de Trabalho - PTA, garantindo verba orçamentária específica, de maneira a garantir 
a realização de todas as ações planejadas. 

11. Promover a formação continuada de sua equipe de trabalho.

12. Promover a integração das atividades do PRP junto à instituição onde estas estão sendo 
executadas.

13.  Definir  quantitativamente  o  material  especializado  para  atender  aos  núcleos  de 
atendimento (NATs).

14.  Intervir  em  projetos  arquitetônicos  de  infraestruturação  dos  núcleos  de  atendimento 
(NATs), de maneira a subsidiar espaços funcionais e adequados aos atendimentos propostos. 

15. Providenciar reparos e manutenção nos equipamentos e estrutura física dos núcleos de  
atendimento (NATs). 



16. Reunir periodicamente com a equipe de trabalho para avaliar as ações do PRP e buscar 
formas de retroalimentação.

17. Providenciar substituições emergenciais em caso de ausência de coordenadores 
de NATs e professores. 

17. Coordenar a execução e avaliação sistemática do trabalho realizado.

Art.27º  Ao  Coordenador  Pedagógico  do  Núcleo  de  Atendimento  (NAT/NEL) 
compete:
1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Indicar  os  recursos  humanos  necessários  na  composição  da  equipe  de  profissionais:  
professores,  médicos,  fisioterapeutas,  terapeuta  ocupacional,  assistente  social,  sociólogo,  
nutricionista, assim como a equipe técnica administrativa.

3. Solicitar contratações de profissionais de maneira a atender a necessidade de composição 
de uma equipe multidisciplinar.

4.  Assinar  ofícios,  memorandos,  comunicações  internas,  certificados,  bem  como  todos  os 
documentos necessários ao tramite administrativo do Programa. 

5. Garantir a execução das diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP. 

6.  Tomar  providências  cabíveis  junto  a  instâncias  superiores  da  SEDUC quanto  a  recursos  
materiais e humanos para a realização das ações do PRP.

7.  Promover articulação com outros setores da SEDUC, com instituições governamentais e não  
governamentais, em prol da realização dos objetivos do PRP.

8.  Elaborar projetos orçamentários, dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a execução 
das ações planejadas.

9. Reivindicar junto a instâncias superiores da SEDUC, a permanência do programa no Plano 
Plurianual de Trabalho - PTA, garantindo verba orçamentária específica, de maneira a garantir 
a realização de todas as ações planejadas. 

10. Promover a formação continuada de sua equipe de trabalho.

11. Promover a integração das atividades do PRP junto à instituição onde estas estão sendo 
executadas.

12.  Definir  quantitativamente  o  material  especializado  para  atender  aos  núcleos  de 
atendimento (NATs).



13.  Intervir  em  projetos  arquitetônicos  de  infraestruturação  dos  núcleos  de  atendimento 
(NATs), de maneira a subsidiar espaços funcionais e adequados aos atendimentos propostos. 

14. Providenciar reparos e manutenção nos equipamentos e estrutura física dos núcleos de  
atendimento (NATs). 

15. Reunir periodicamente com a equipe de trabalho para avaliar as ações do PRP e buscar 
formas de retroalimentação.

16. Providenciar substituições emergenciais em caso de ausência de coordenadores 
de NATs e professores. 

17. Coordenar a execução e avaliação sistemática do trabalho realizado.

18. Assumir as competências da coordenação operacional em caso de ausência.

Art.28º  Ao Coordenador Operacional do Núcleo de Atendimento (NAT/CRRP) 
compete: 

1.Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.

2.  Zelar  pela  execução das diretrizes  terapêutico–pedagógicas  do PRP junto aos 
professores, alunos e famílias.

 3. Comunicar, através de documento, as necessidades operacionais detectadas nos 
núcleos de Atendimento (NATs) e encaminhar à Coordenação Geral do PRP, a qual 
tomará as providências cabíveis.

 4.  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  higienização,  guarda  dos  materiais  e 
equipamentos utilizados nas atividades.

5. Zelar pela conservação da estrutura física.

6. Manter a inter-relação com a instituição na qual o núcleo se localiza.

7.  Lavrar  diariamente  o  desenvolvimento  do  cotidiano  de  trabalho  no  Livro  de 
Ocorrências, o qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das 
reuniões  mensais,  ou em situações  que extrapolem a  rotina  de trabalho  devido  a 
algum acontecimento inusitado.

8. Entregar à Coordenação, em despacho, Relatório Semestral Avaliativo, referente ao 
desenvolvimento  das  atividades,  considerando  pontos  positivos,  negativos  e 
sugestões para melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

9.  Participar  do processo de elaboração/articulação de todas as ações,  bem como 
encontros, seminários, eventos, desfiles, apresentações e formação continuada junta à 
Coordenação Geral do PRP.



10. Controlar a frequência dos professores, que deve ser assinada até o dia 30/31 de 
cada  mês,  entregue  à  Coordenação  do  PRP,  a  qual  providenciará  seu 
encaminhamento instâncias superiores, até o dia 05 do mês subsequente.

11. Informar ao professor, para que este comunique aos pais e/ou responsáveis, que o 
PRP não se responsabiliza por dinheiro ou objetos de valor portados pelos alunos.

12. Assinar diariamente a folha de frequência.

13. Em eventual ausência o coordenador se obriga a:

i) Em casos imediatos, comunicar a justificativa de sua ausência ao Coordenador Geral do 

PRP, por telefone ou outro meio;

j) Em  casos  de  doença,  comunicar  ao  Coordenador  Geral  do  PRP  e  apresentar  atestado 

médico (no máximo três dias);

k) Em casos de participação em eventos externos, além de providenciar sua substituição nas 

atividades do NAT (Coordenador Operacional) apresentar justificativa para liberação através 

de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10 dias, e aguardar o 

deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação.  No  caso  de  deferimento,  apresentar 

comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e  retorno  às 

atividades.

l) Nos casos em que seja impossível a substituição - inclusive nos casos de não apresentação 

de  atestado  médico,  atestado  de  comparecimento  ou  atestado  de  acompanhamento 

hospitalar (máximo três dias), o servidor se obrigará à reposição dos horários de atividade com 

os alunos.
14. Fazer levantamento e documentar necessidades de material,  equipamentos e estrutura 
física para realização das atividades.

15. Informar ao professor sobre os encaminhamentos providenciados. 

16. Lavrar diariamente o desenvolvimento do cotidiano de trabalho no Livro de Ocorrências, o  
qual deverá ser apresentado à Coordenação Geral por ocasião das reuniões mensais, ou em 
situações que extrapolem a rotina de trabalho devido a algum acontecimento inusitado.

17.  Entregar  à  Coordenação,  em  despacho,  Relatório  Semestral  Avaliativo,  referente  ao 
desenvolvimento das atividades, considerando pontos positivos, negativos e sugestões para 
melhorar a qualidade dos atendimentos no núcleo.

18. Assumir as competências da coordenação pedagógica em caso de ausência.

Art.29º Ao Professor do Núcleo de Atendimento NAT//NEL compete:
1. Zelar pelo cumprimento das normas do Regimento Interno e Diretrizes do PRP.



2. Zelar pelas diretrizes terapêutico–pedagógicas do PRP, primando pela contínua qualidade 
das ações educativas.

3.  Elaborar  o  Plano de  Ação  de  Trabalho  Terapêutico  em conformidade  com o  Conteúdo 
Programático Terapêutico Pedagógico (CPTP),

4. Elaborar o Plano de Ação de Trabalho Terapêutico em conformidade com o Plano de Ação  
Fisioterapêutico (SAF).

5. Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar, oportunizando ações interdisciplinares  
entre os profissionais envolvidos no Programa.

6. Assinar a folha de frequência diariamente.

7. Ser pontual, assíduo e cumprir com sua carga horária em seu local de trabalho e em todas as 
atividades do programa que requeiram sua participação e/ou colaboração.

8. Assumir a realização das aulas das turmas pelas quais é responsável.

9. Assumir os alunos de outra turma, em casos da falta de outro professor do mesmo horário  
(alunos não devem sair do NAT sem terem realizado suas atividades), exceto do Subprograma 
de atendimento ao PNEE. Casos excepcionais devem ser avaliados junto à Coordenação do 
NAT. 

10. Preencher e utilizar de forma adequada o Diário de Classe, inclusive a frequência 
do aluno e avaliações, bem como os conteúdos trabalhados. 

11. Registrar a frequência do aluno utilizando as convenções: Presença:  ./Ausência 
= f

12. Observar os critérios para a avaliação dos alunos (explícitos no Diário de Classe).

13. Atualizar o Diário de Classe, sem rasuras, exceto quando ressalvadas e assinadas 
pelo professor no espaço de observações.

14. Entregar o Diário de Classe, mensalmente, para o visto do Coordenador de Núcleo 
e, ao final do ano letivo para a Coordenação Geral do PRP.

15.  Utilizar  os  formulários  referentes  a  cada  Subprograma,  preenchendo-os 
adequadamente, assim como a Ficha de Frequência e Avaliação , as quais devem ser 
apresentadas bimestralmente para o visto do Coordenador do NAT, e posteriormente 
entregue ao aluno para que o mesmo de ciência ao professor de educação física em 
sua escola de origem.

16. Em eventual ausência o professor se obriga a:



a) Em casos imediatos, comunicar ao coordenador do núcleo, por telefone ou outro meio,  

além de informar a outro professor do mesmo horário a necessidade de substituição na 

turma, exceto o professor pertencente ao Subprograma de atendimento a PNEE; 

b) Em casos de doença, comunicar ao coordenador do núcleo e apresentar atestado médico 

(no  máximo  três  dias),  além  de  informar  a  outro  professor  domesmo  horário  a 

necessidade de substituição na turma, exceto o professor pertencente ao Programa de 

atendimento a PNEE;

c) Em casos de participação em eventos externos,  além de providenciar sua substituição 

na(s) atividades do núcleo (por outro servidor lotado no PRP), apresentar justificativa para 

liberação através de requerimento à Coordenação Geral, com antecedência mínima de 10  

dias, e aguardar o deferimento ou indeferimento da solicitação. No caso de deferimento,  

apresentar  comprovação  de  participação,  conseguintemente  ao  término  do  evento  e 

retorno às atividades

d) Nos casos em que seja impossível a substituição do professor ausente - inclusive nos casos 

de não apresentação de atestado médico, atestado de comparecimento ou atestado de 

acompanhamento hospitalar (máximo três dias), o mesmo se obrigará à reposição dos  

horários de atividade com os alunos.

17. Utilizar vestuário adequado para a realização das atividades.

NE :Professoras : maiô ou  suquini

Professores : sunga ou calção de banho e camiseta.

18. Zelar pela adequação do vestuário do aluno durante as atividades.

Natação Corretiva: Meninas- maiô e touca

Meninos – sunga e touca
19. Realizar com seus alunos as atividades terapêutico–pedagógicas, de forma a atingir os 

objetivos propostos pelo PRP, buscando ao máximo a individualização do atendimento.

20. Evitar atendimento de telefones celulares durante as aulas.
Realizar e registrar a avaliação do aluno, contínua e progressivamente, de acordo com as  
diretrizes do PRP.

21. Encaminhar  o  aluno,  a  cada  retorno  do  recesso  escolar,  para  reavaliação 

dermatológica com o clínico geral, de forma gradativa sem paralisação das atividades do 

Programa.

22. Atender familiares do aluno somente após a aula.

23. Orientar  a  família  sobre  as  dificuldades  e  possibilidades  de  estímulo  aos 

alunos.



24. Primar pelo tratamento respeitoso e cordial  na  relação com o aluno e sua 

família.

25. Informar  aos  pais  e/ou  responsáveis  que  o  PRP  não  se  responsabiliza  por  

dinheiro ou objetos de valor portados pelos alunos.

26. Avaliar a realização das atividades com os alunos, com a família, com a equipe 

de professores e com o Coordenador Pedagógico do Núcleo de Atendimento (NAT).

27. Elaborar em equipe o Plano Anual de atividades dos Subprogramas do PRP.

28. Investir na busca de sua formação continuada.

29. Participar das ações, encontros, eventos, desfiles, apresentações, seminários e 

atividades de formação continuadas promovidas pelo PRP.

30. Incentivar  os  alunos,  pais  e/ou  responsáveis  à  participação  em  reuniões, 

encontros, desfiles e eventos promovidos pelo PRP.
Zelar pela manutenção, conservação, higienização, guarda do material e equipamentos 
utilizados no trabalho.

31. Zelar pela conservação da estrutura física do NAT.
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