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Publicação realizada com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão e Graduação, do Departamento de Psicologia, do 
Programa de Pós-graduação em Psicologia, do Hospital Universitário da UFJF e da Editora da UFJF (EDUFJF). 

As ilustrações são de autoria de crianças ou adolescentes que es  veram, em algum momento de seus cursos de vida, 
internadas no Hospital Universitário da UFJF.

Esta car  lha é uma ação social da EDUFJF e é distribuída gratuitamente. Uma versão eletrônica da mesma está 
disponível no endereço h  p://www.lojaeditora.com.br
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As crianças e os adolescentes adoentados têm uma série de direitos, estejam eles hospitalizados ou não. Esta car  lha 
tem como foco principal apresentar os direitos educacionais dessas pessoas.

Esses direitos aparecem em uma série de documentos, tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Cons  tuição 
Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a resolução 
sobre os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados.

Provavelmente, você já ouviu falar sobre alguns desses direitos! Talvez outros sejam desconhecidos. Vamos 
apresentá-los para você...
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As crianças e os adolescentes adoentados são, antes 
de tudo, cidadãos e têm, dentre outros, o direito:

As crianças e adolescentes adoentados 
têm, enfi m, o direito de serem 
respeitados como pessoas em 
desenvolvimento.

 À Saúde;
 À Liberdade;
 Ao Respeito;
 À Dignidade;
 À Convivência Familiar e Comunitária;
 À Escolarização.

Atenção!
O hospital, a escola, a 

família e outras ins  tuições 
sociais devem atuar em 
conjunto para garan  r 
o cumprimento desses 

direitos.



7

Crianças e adolescentes adoentados possuem 
necessidades educacionais especiais que devem ser 
atendidas pelo hospital, escola e família.

As necessidades educacionais especiais deles 
são decorrentes das condições de saúde e podem 
representar um impedimento para frequentar uma 
sala de aula de uma escola regular durante pouco ou 
muito tempo.

A doença pode, também, não impedir a frequência 
escolar, mas exigir alterações curriculares, incluindo 
metodologia de ensino, obje  vos, forma de avaliação 
etc., apropriados para suas necessidades especiais.

O problema de saúde pode, ainda, ocorrer em 
conjunto com outras necessidades educacionais 
especiais, tais como defi ciência  sica, defi ciência 
visual, defi ciência mental, superdotação e difi culdades 
de aprendizagens específi cas (por exemplo, leitura e 
matemá  ca).

Nesses casos, tanto a condição de saúde quanto 
a outra necessidade educacional devem ser alvo de 
atenção e trabalho diferenciado por parte do hospital, 
da escola e da família.
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As leis brasileiras garantem o direito de crianças e adolescentes com 
necessidades educacionais especiais estudarem na rede regular de ensino, em 
uma sala de aula comum.

Para melhor educar esses alunos, a escola deve garan  r professores 
qualifi cados, currículo, metodologia e recursos diferenciados. Mas, quando 
as crianças e os adolescentes adoentados não puderem ser atendidos na 
rede regular de ensino, eles devem ter sua escolarização con  nuada no 
hospital ou em domicílio.

Atenção!

Crianças e adolescentes com necessidades educacionais 
especiais, incluindo aqueles que estão hospitalizados 

ou adoentados, têm o direito de estudar em uma 
escola regular. Dessa forma, o ensino deve ser centrado 

nas caracterís  cas de cada aluno, possibilitando a 
aprendizagem para todos!

Não interromper os estudos das crianças e adolescentes 
adoentados e hospitalizados é um dos caminhos para 

garan  r sua inclusão social e combater a discriminação.
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O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece que o atendimento à saúde das pessoas deve ser integral. Garante o 
acesso para todos os serviços da saúde.

As ações de saúde devem ser voltadas tanto para a prevenção quanto para a cura. Devem atender às necessidades 
biológicas, psicológicas, educacionais e sociais dos adoentados.

O acompanhamento psicológico torna mais tranquilos e seguros os processos de adoecimento,internação e retorno 
à escola. Assim, é importante que profi ssionais de Psicologia acompanhem, também, a vida escolar de crianças e 
adolescentes adoentados.

Da mesma forma que o psicólogo, o pedagogo é outro profi ssional que deve estar presente nos hospitais e atuar para 
garan  r a con  nuidade da escolarização de crianças e adolescentes adoentados.

Lembre-se: Educar promove saúde! 
Saúde é educação!
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Hospital, 
Escola e Família devem atuar em conjunto 

para garan  r o cumprimento dos direitos educacionais 
e de saúde das crianças e adolescentes adoentados. 

Cada um tem o seu papel a cumprir.
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Os hospitais podem auxiliar muito no sucesso educacional de crianças e adolescentes adoentados. Para isso, eles 
devem:

 Fornecer informações adequadas sobre a doença, os cuidados com a saúde e com a recuperação, respeitando o 
desenvolvimento da criança e do adolescente e explicando as consequências da doença para a vida escolar;

 Disponibilizar apoio psicológico sempre que necessário;

 Oferecer momentos para brincar, programas de educação para a saúde e o acompanhamento do currículo escolar 
durante a permanência no hospital;

 Incen  var a par  cipação a  va dos familiares no diagnós  co, prognós  co (evolução da doença) e tratamento, 
transmi  ndo informações sobre os procedimentos pelos quais as crianças e os adolescentes passarão;

 Entregar atestado médico no primeiro dia de internação, caso a família solicite, ou junto com a alta hospitalar;

 Ofertar o atendimento educacional para a criança ou adolescente adoentado em uma classe que funcione no hospital 
e/ou no leito;

 Realizar o controle de frequência, registrando-o em um relatório elaborado pelo profi ssional especializado que atendeu 
a criança ou o adolescente no hospital.
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 Organizar, junto com o serviço de saúde, o atendimento educacional especializado às crianças e aos 
adolescentes que não podem frequentar as aulas por tratamento de saúde, que dependa de internação 
hospitalar, atendimento ambulatorial ou longa permanência em domicílio;

 Fornecer informações sobre o desenvolvimento escolar e pessoal deles, e a  vidades para execução 
durante o período de internação;

 Esclarecer dúvidas da família e dos profi ssionais de saúde durante a permanência no hospital;

 Desenvolver um currículo adaptado para as crianças adoentadas que estão em idade escolar, 
facilitando seu posterior acesso à escola regular;

 Indicar, junto com a secretaria de educação, um professor especializado para acompanhar crianças 
e adolescentes adoentados que precisam permanecer em domicílio. Esse professor 
deve realizar as a  vidades pedagógicas, inclusive as avaliações, e elaborar um 
relatório que será usado para, dentre outras fi nalidades, registrar a frequência.

A escola é tão importante quanto o hospital quando se trata do 
sucesso escolar de crianças e adolescentes adoentados. Ela deve:
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  Matricular seus fi lhos, mesmo adoentados, a par  r de 6 anos em uma ins  tuição da rede regular de ensino;

  Acompanhar a educação de seus fi lhos;

  Solicitar atestado médico quando necessário;

  Cobrar que a escola auxilie na inclusão escolar do aluno;

 Apoiar a par  cipação das a  vidades educacionais realizadas no hospital ou em domicílio.

A família também é indispensável quando o obje  vo é manter a 
escolarização de crianças e adolescentes adoentados. Os pais devem:

Atenção!

Pais que par  cipam a  vamente da vida escolar dos 
fi lhos interferem posi  vamente na qualidade do 

ensino que eles recebem!
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Hospital, Escola e Família devem se unir e contribuir para a con  nuidade do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes adoentados, auxiliando na sua volta 

à escola regular.
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Quando a criança ou o adolescente tem seus direitos 
desrespeitados, é necessário iden  fi car o responsável por esse 
desrespeito, para então propor medidas para reparar os danos 
causados e prevenir os que ainda possam surgir.

Porém, mais importante que reparar é se antecipar e garan  r o 
cumprimento dos direitos educacionais da criança e do adolescente.

Hospital, escola, família e outras in  tuições sociais devem 
dialogar quando os direitos educacionais das crianças e 
adolescentes adoentados não forem respeitados. Devem também 
buscar soluções em conjunto.

Caso isso não ocorra, pode-se recorrer:

 Ao Conselho Tutelar;

 À Vara da Infância e da Juventude;

 À Secretaria de Educação;

 À Secretaria de Saúde;

 E, até mesmo, ao Ministério da Educação e ao Ministério 
da Saúde.
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Se você precisar de ajuda para garan  r os direitos educacionais de crianças e adolescentes adoentados, procure:

 A equipe do hospital;

 A Secretaria Municipal de Educação;

 A Secretaria Municipal de Assistência Social;

 A Secretaria Municipal de Saúde;

 A Defensoria Pública de sua cidade;

 O Ministério da Educação pelo site: h  p://portal.mec.gov.br/;

 O Ministério da Saúde pelo site: h  p://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/.
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Se você quer conhecer melhor os direitos educacionais de crianças e adolescentes adoentados, leia os seguintes 
documentos:

BRASIL. Cons  tuição da República Federa  va do Brasil. 1988. Disponível em: h  p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Cons  tuicao/Cons  tuicao.htm. Acesso em: 18 de agosto de 2011.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. Disponível em: h  p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. 
Acesso em: 14 de outubro de 2011.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: h  p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.
htm. Acesso em: 8 de março de 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações. Brasília: 
MEC-SEESP, 2002.
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC, SEESP, 
2001. Disponível em: h  p://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf. Acesso em: 14 de outubro de 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Polí  ca Nacional da Educação Especial. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 1994. 
Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/poli  ca.pdf. Acesso em: 14 de outubro de 2011.
BRASIL. Resolução N° 41, de 13 de outubro de 1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CONANDA. Disponível em: h  p://www.presidencia.gov.br/sedh/. Acesso em: 8 de março de 2011.
UNESCO. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educa  vas Especiais. Brasília: CORDE, 1994. 
Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 14 de outubro de 2011.



18

Bruna Cirilo de Paula (in memoriam) – p. 6 e capa
David Luciano de Lima – p.18 e quarta capa
Estela Mendes Medeiros – p. 14
Gustavo Ferreira Cardoso – p. 7 e 8
Jonas Eustáquio Coelho – p. 11
Kamily Vitória – p. 3 e 5
Karolaine Beatriz dos Santos Modesto – p. 12 e 13
Luana Beatriz Nogueira – p. 16
Mariana Isabela de Paula Pires – p. 4 e 5, 9, 17
Raphaele Bi  encourt de Souza – p. 10
Wanderlei Gilson Sabino Junior – p. 15
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