Modelo de requerimento para solicitar acompanhante especializado
para aluno com autismo junto à Secretária de Educação

Ilmo (a). Sr (a). Secretário (a) de Educação
Assunto: Requerimento de acompanhante especializado em sala de aula
para aluno com transtorno do espectro autista.

_________ (nome completo do representante
legal),

_________(nacionalidade),

_________(profissão),

portador(a)

do

_________(estado
_________(n.

RG

civil),
e

CPF),

_________(endereço), neste ato representando o menor ________(colocar
o nome completo da criança/jovem), estudante da Escola ___________
(colocar o nome completo da escola), matriculado no ano_________
(colocar o ano que o aluno frequenta), período___________ (especificar o
turno), vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer:

[Relate a situação e demonstre o motivo da
necessidade do acompanhante especializado em sala de aula]

O art. 208, III, da Constituição Federal de 1988, o
Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigos 53 e 54, III, e a Lei
Federal nº. 9.394/96, art. 4°, inc. III, impõe que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional
especializado as pessoas com deficiência,

preferencialmente na rede

regular de ensino.
A Lei n.12.764 de 2012, artigo 3o, parágrafo
único,

descreve os direitos da pessoa com transtorno do espectro

autista:

"Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com
transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino
regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante
especializado."
E

o

artigo

4 o,

do

Decreto

nº

8.368

de

02/12/2014, que regulamentou a Lei n. 12.764 de 27/12/2012, é cristalino
ao descrever que:
“§ 2o - Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades
de

comunicação,

interação

social,

locomoção,

alimentação

e

cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com
transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada
disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos
do parágrafo único do art. 3o da Lei no 12.764, de 2012.”.

A Lei Federal nº. 7.853/89, regulamentada pelo
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, estabelece normas
gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas com deficiência, e sua efetiva integração social,
e para tanto os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem
dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos
da referida Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar,
sem prejuízo de outras, medidas na área da educação.

Pelo exposto, venho por meio desta requerer a
imediata disponibilização do acompanhante especializado para o menor
__________ (nome completo da criança).

[Local, data]
[Nome e assinatura]
[indique telefone/ email /endereço para contato].

