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Objetivo: Discutir  de que modo a 

implantação  das salas recursos 

multifuncionais  na rede municipal 

de Cachoeirinha/RS insere-se na 

orientação  da oferta de educação 

especial na perspectiva da     

educação inclusiva. 

  

Metodologia: Análise do processo 

de implementação das salas de 

recursos multifuncionais  através de 

referenciais de políticas públicas e 

políticas da educação especial. O 

material empírico foi constituído de 

documentos normativos, dados 

estatísticos locais e nacionais,  

entrevistas, observações e registros 

fotográficos. 

 

Conclusões: A rede municipal de 

Cachoeirinha contava com salas de 

recursos multifuncionais em 30% 

das escolas em 2011, com atuação 

de profissionais capacitados para o 

atendimento educacional 

especializado. Há desafios para a 

ampliação e qualificação do 

atendimento aos alunos público-

alvo da educação especial no 

município, destacando-se os de 

implantação de novas salas e ações 

de manutenção ou melhoria das 

condições de atendimento. 

 

 

 
 

                  

 

                                       

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salas de Recursos Multifuncionais 

são espaços específicos para o 

atendimento educacional  

especializado nas escolas da rede 

pública. 
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