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______________________________________________________ 
RESUMO 

A Educação Inclusiva é uma realidade. O desenvolvimento do Atendimento Educacional 
Especializado em escolas municipais e estaduais se faz necessário não só para atender a 
demanda real de alunos com necessidades educacionais especiais, mas também para garantir 
o cumprimento da legislação que regulamenta esse serviço. Esse trabalho foi desenvolvido 
com a intenção de verificar o quanto o município de Bauru, interior de São Paulo, está se 
empenhando para garantir que a Educação Especial oferecida nas escolas municipais 
aconteça dentro dos moldes da Educação Inclusiva ditada por decretos federais e convenções 
internacionais. O trabalho é uma pesquisa documental e levou em consideração dados de 
documentos já publicados no município. Com esse trabalho foi possível observar que o 
município tem se empenhado na adequação da legislação e organização do trabalho para 
alcançar a Educação Inclusiva. Não foi objeto desse trabalho, a análise do cotidiano escolar, 
ou da prática dos profissionais envolvidos. Mas a criação de Leis e documentos que 
regulamentam essa prática certamente é um primeiro passo para muitos outros que deverão 
ser dados posteriormente.  
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______________________________________________________ 
ABSTRACT 

Inclusive education is a reality. The development of specialized educational services in state 
and municipal schools is necessary not only to meet the actual demand of students with special 
educational needs, but also to ensure compliance with legislation governing that service. This 
work was intended to check how much the city of Bauru, São Paulo, is working to ensure that 
the special education offered in public schools happen within the framework of Inclusive 
Education dictated by federal decrees and international conventions. The work is a desk and 
took into account data published documents in the county. With this work it was observed that 
the city has been engaged in the adequacy of legislation and organization of work to achieve 
inclusive education. It is not object of this work to analyze the school routine and the practice of 
professionals. But the creation of laws and documents that regulate this practice is certainly a 
first step for many others who will be given later. 
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* Resumo ref. Monografia – Especialização em Atendimento Educacional Especializado – UNESP, campus Marília / 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (2009), sob orientação da Prof.ª Dr.ª Jáima Pinheiro de Oliveira. 


