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DISPOE sobre as medidas a serem
adotadas para ldentificar, acompanhar e)

auxiliar o aluno com Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade
TDAH e/ou dislexia na Rede Pública e

Privada de Ensino do Estado do
Amazonas e dá outras providências.

A ASSEM E ISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONIAS

DECRETA:

Art. 1o Ficam estabelecidas nesta Lei, medidas a serem adotadas, com o auxílio
dos professores, coordenadores, diretores e demais membros da equipe
multidisciplinar da Rede Privada e Pública de Ensino, para identificar,
acompanhar e auxiliar o aluno com Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade - TDAH e/ou dislexia.

S 1o - Estas medidas se darão através de um sistema de identificação,
objetivando a detecção precoce e o acompanhamento dos estudantes com os
distúrbios acima mencionados, com a realização periódica de exames e
avaliaçöes psicopedagógicas nos alunos matriculados, preferencialmente com
auxilio de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

S 2" - Os alunos possuirão acompanhamento educacional especializado por
profissional de apoio escolar na própria sala de aula e demais ambientes
escolares.

Art. 20 As medidas previstas nesta Lei deverão abranger, também, a
capacitação permanente dos educadores para que tenham condiçÕes de
identificar os sinais da dislexia e/ou TDAH - Transtorno do Déficit de
Atenção/Hiperatividade nos estudantes, bem como realizar as adaptaçÕes
curriculares, com avaliaçÕes diversificadas que contemplem as habilidades,
atendendo as necessidades educacionais específicas no desenvolvimento do
estudante.

À improssao,
Às Comissõ€s Técnbas.
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Art. 30 As medidas mencionadas no caput do artigo anterior säo:

S 1o - capacitação e orientação aos professores, coordenadores,
todos os colaboradores das escolas da Rede Privada e Pública
fornecidas e ministradas por profissionais da educação eiou

diretores e;

de Ensino,
da saúde,
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credenciados ou integrantes da rede estadual, sobre os aspectos globais do
TDAH e/ou dislexia e suas implicaçÕes, com o objetivo de identificar possíveis
características no comportamento do aluno;

S 2o - consultar os pais ou responsáveis pelo aluno, esclarecendo-os sobre as
características do TDAH e/ou dislexia, para que possam ser orientados a buscar
diagnóstico por profissionais especializados e, dependendo do caso, terenr
direito aos procedimentos pedagógicos diferenciados;

S 3o - acompanhamento adequado ao aluno com TDAH eiou dislexia, enr
consonância com a sintomatologia, de acordo com as recomendaçÕes clÍnicas e
pedagógicas, durante todo período escolar;

S 4o - Professores, coordenadores, diretores e demais membros da equipe
escolar deverão prevenir e repelir qualquer forma de tratamento discriminatório,
buscando dinamizar as atividades educacionais, sempre interagindo com o aluno
com TDAH e/ou dislexia.

S 5o - Promover palestras de conscientização aos pais dos alunos para que
compreendam e convivam harmonicamente com a diversidade, passando tais
ensinamentos aos seus filhos como forma de cidadania.

S 6o - Fica facultada a Rede Privada de Ensino buscar capacitação junto aos
órgãos estaduais de Educação e Saúde.

Art. 40 As Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde poderão ofertar
parceria com a rede privada de ensino para a oferta dos cursos de capacitação e
treinamento.

Art. 50 As lnstituiçÕes de Ensino deverão possuir ao menos um profissional
habilitado na área pedagógica para realizaçáo de avaliação precoce, elaboração
de dossiê, encaminhamento a outros serviços necessários e mediação do
processo ensino-aprendizagem, assim como o acompanhamento junto a

educadores para que estes se tornem capacitados para lidar com as medidas a
serem adotadas pela escola.

S 1o - No ato da matrícula, pais e alunos deverão ser entrevistados para que a

escola tenha melhor possibilidade de identificar de forma precoce se existenr
características de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAI'I
e/ou dislexia.

S 2o - A identificação precoce que trata o S 1o, não obriga aos pais a

apresentação de laudo médico no ato da matrícula.

S 30 - Cada estudante diagnosticado deverá ter um dossiê contendo as
entrevistas, laudos médicos, as avaliações psicopedagógicas e relatórios
pedagógicos do desenvolvimento durante o ano letivo, que deverá acompanhar
obrigatoriamente o educando no decorrer de sua formação;
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S 4o - Ocorrendo pedido de transferência deverá ser anexado à documentação,

Ëm papet timbrado, constando comunicado com assinatura do diretor da escola

ou seu eventual substituto, informando a situação do aluno com TDAH e/ou

dislexia, para que a próxima instituição de ensino que o receber proceda com a

continuidade do acomPanhamento.

Art.6o O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.

Art. 70 Esta Lei entra em vlgor na data de sua publicação'

pLENÁR¡O RUy ARAú¡O Ca Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,

em 27 de fevereiro de 2018.

'*-2
Deputado Luiz Castro
Rede Sustentabilidade
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa sobre medidas a serem adotadas para
identificar, acompanhar e auxiliar o aluno com Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade - TDAH e/ou dislexia na Rede Pública e Privada de Ensino do
Estado do Amazonas.

Aos profissionais da área educacional (pedagogos, psicopedagogos e
professores) cabem as tarefas de aperfeiçoar a prática pedagógica e material
didático de forma que atenda as necessidades educacionais destes alunos.

A formação desses profissionais para atender a essa demanda deve
ser feita periodicamente, de maneira especÍfica para que cada unidade de
ensino possa ser corretamente orientada e fiscalizada.

O diagnóstico de TDAH e/o dislexia é clínico e comportamental,
cabendo aos profissionais da área de saúde fazer a análise e prognóstico
(psicólogos, médicos psiquiatras, neurologistas, pediatras especialistas em
transtornos psíquicos, cognitivos, emocionais e comportamentais).

Quanto ao dossiê, há que se levar em conta que o Código de Ética
Profissional do Psicólogo - art. 9"- prevê o sigilo profissional, além de que o
psicólogo não pode fazer intervençÕes eventuais ou terapêuticas sem ¿)

autorização dos responsáveis pelo paciente. Os prontuários médicos tem caráter
sigiloso e científico (Art. 1' da resolução n. 1.63812002).

O histórico clínico da criança não pode ser mantido pela escola, tão
pouco anexado no seu histórico escolar, por violar direitos constitucionais, como
o direito ao esquecimento, considerando ainda que o TDAH e/ou dislexia pode
ser tratado com terapias e medicaçÕes, minimizando seu:;
sintomas/características.

Assim, diante de todo o exposto, é que conto com apoio dos Nobres
Pares para aprovação da presente propositura.

PLENARIO RUY ARAUJO da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
em 27 de fevereiro de 2018

l--A-

Deputado Luiz Gastro
Rede Sustentabilidade
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