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DECRETO 10.502/2020

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com

Aprendizado ao Longo da Vida, por meio da

qual a União, em colaboração com os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios,

implementará programas e ações com vistas à

garantia dos direitos à educação e ao

atendimento educacional especializado aos

educandos com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas

habilidades ou superdotação.



Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - educação especial - modalidade de educação escolar 

oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

II –

III-

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

IX-

X-



Política flexibiliza a oferta da 

educação nos sistemas de ensino 

para os alunos e alunas com 

deficiência, em escolas ou classes 

regulares inclusivas, escolas ou 

classes especializadas, escolas ou 

classes bilíngues de surdos, 

segundo a demanda específica dos 

estudantes. (Gotti & Rizzo, 2020)

O QUE SIGNIFICA FLEXIBILIZA 

NESTE CONTEXTO?



Decreto representa retrocesso 

na medida que  rompe com a 

diretriz que prioriza o sistema 

educacional inclusivo, deixando 

a critério dos pais e 

responsáveis a escolha pela 

instituição para seus filhos.



Resolução 112/2006/CEE/SC

RELEMBRANDO

Art. 8º Os educandos diagnosticados com 

severos comprometimentos mentais 

poderão ser atendidos, exclusivamente, 

em Centros de Atendimento Educacional 

Especializados em Educação Especial na 

área da deficiência mental ou de 

transtornos invasivos do desenvolvimento 

e, a eles serão disponibilizados os 

Programas previstos no artigo 7º desta 

Resolução.



Resolução 100/2016/CEE

Art. 5º A frequência exclusiva de alunos com idade de
06 (seis) a 17 (dezessete) anos em Centros de
Atendimento Educacional Especializados e/ou
instituições conveniadas, é autorizada, apenas, nos
casos de alunos com deficiência intelectual e
transtorno do espectro autista, ambos com baixa
funcionalidade:

I. Os alunos de que trata este Artigo poderão
frequentar exclusivamente Centros de Atendimento
Educacional Especializados ou instituições
conveniadas, apenas quando o laudo emitido por
equipe multiprofissional prescrever que a permanência
no ensino regular importa em graves prejuízos ao
aluno, ouvido este, sua família e equipe pedagógica da
escola, devendo a Fundação Catarinense de
Educação Especial aprovar esse entendimento.



AÇOES CONTRA O DECRETO 

No Senado Federal

Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 437/2020, de autoria do 

senador Fabiano Contarato (REDE/ES)

Além desse PDL, há outro no Senado Federal e onze propostos na 

Câmara dos Deputados, já com requerimento pelo regime de 

urgência. 

Caso a urgência seja aprovada por maioria, a questão passa

diretamente ao Plenário, sem depender da manifestação e votação 

das Comissões

(Gotti & Rizzo, 

2020)



No Supremo Tribunal Federal

A primeira é a Ação de Descumprimento de

Preceito Fundamental (ADPF) n° 751, proposta

pelo partido Rede Sustentabilidade (REDE), em

6 de outubro. Esta ADPF questiona a segregação

de alunos com deficiência em razão da

reformulação da Política Nacional de Educação

Especial, e alega que a estratégia de

investimento proposta pelo decreto desestimula o

uso de recursos orçamentários para assegurar a

acessibilidade das escolares regulares, o que

representaria prática discriminatória incompatível

com os direitos fundamentais.

(Gotti & Rizzo, 2020)



 A segunda ação corresponde à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) n° 6.590, de autoria 
do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e ajuizada 
em 26 de outubro. 

 No mesmo sentido da ação proposta pelo 
REDE, esta ADI ressalta que as alterações da 
nova Política são incompatíveis com a 
Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e o direito das pessoas com 
deficiência à educação inclusiva.

 A ADI n° 6.590 inclusive pleiteia, cautelarmente, 
a suspensão dos efeitos do Decreto n°
10.502/2020, o que poderá ser apreciado em 
breve.

(Gotti & Rizzo, 2020)



 Fortalecer a Educação Inclusiva e não, na 

contramão dos avanços, flexibilizar a 

obrigatoriedade da escola regular efetuar a 

matricula de estudantes com deficiência ou 

mesmo criar classes especializadas dentro de 

escolas inclusivas. 

 A convivência com a diferença é o caminho para 

o fortalecimento de um conceito de cidadania 

inclusivo e participativo.

(Gotti & Rizzo, 2020)



 Melhorar a formação de professores para a 
educação de pessoas com deficiência e identificar 
os casos de altas habilidades e superdotação, 

 Implantar salas de recursos multifuncionais no 
turno inverso da escolarização, 

 Tornar as escolas mais acessíveis 

 Investir em tecnologias assistivas, que auxiliam e 
reduzem o impacto do impedimento do estudante 
quando ele se relaciona com o mundo externo. (Gotti
& Rizzo, 2020)

 GARANTIA DA EDUCAÇÃO PUBLICA DE QUALIDADE PARA 
TODOS.....

 ........

 ..........

 .........



QUE CAMINHOS 

QUEREMOS 

TRILHAR?

INCLUSÃO

OU

SEGREGAÇÃO?



QUE O DIREITO DE TODOS 

SEJA PRESERVADO. 

GRATIDÃO!  



 QUE O DIREITO DE TODOS SEJA PRESERVADO 

 GRATIDÃO 
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