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Capítulo I 
 (Disposições Gerais) 

 

Introdução 

1-Na sequência do Artigo 13º do Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, procedeu-se à elaboração do 

presente Regimento, em conformidade com o Regulamento Interno do Agrupamento. 
 

2-O presente Regimento regula a atividade do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). 

 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito de aplicação 

1- O CAA constitui-se como uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos 

saberes e competências do Agrupamento. 
 

2-A ação educativa promovida pelo Centro de Apoio à Aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida 

na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o 

docente de educação especial. 
 

3-O Centro de Apoio à Aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no contínuo de 

respostas educativas disponibilizadas pela escola. 
 

4-Para os(as) alunos(as) a frequentar a escolaridade obrigatória, que requeiram uma intervenção mais 

complexa e individualizada (medidas adicionais de suporte à aprendizagem previstas nas alíneas b), d) e 

e) do nº 4 do artigo 10º do DL n º54/2018 de 6/7), deve ser garantida, no Centro de Apoio à 

Aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros 

contextos educativos, com vista à sua inclusão. 

 

Artigo 2º 

Objetivos gerais 

 1-O Centro de Apoio à Aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, 

tem como objetivos gerais: 

a)Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, 

designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

b)Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; 

c)Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.  

 

Artigo 3º 

Objetivos específicos 

1-Pretende-se desenvolver um sistema de colaboração, cooperação e articulação com os docentes, com 

vista à real inclusão e promoção do sucesso de todos os (as) alunos (as), bem como apoiar os 

pais/encarregados de educação dos (das) alunos (as) para que se envolvam ativamente no processo de 

aprendizagem dos seus educandos. 
 

2-Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem: 

a)Promover a qualidade da participação das crianças e alunos (as) nas atividades da turma a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 
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b)Apoiar os (as) docentes do grupo ou turma a que as crianças e os (as) alunos (as) pertencem; 

c)Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas 

componentes do currículo; 

d)Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e)Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores 

da aprendizagem; 

f)Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar; 

g)Envolver os pais e famílias no acompanhamento e participação no processo ensino e 

aprendizagem; 

h)Desenvolver a autonomia de aprendizagem dos (as) alunos (as) através de diversos processos; 

i)Possibilitar práticas de autorregulação e autoavaliação das crianças ou dos (as) alunos (as). 

 

 
Capítulo II 

 

Artigo 4º 

Âmbito da Ação 

1-Os alunos pertencentes ao Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães. 
 

2-Compete à Diretora do Agrupamento definir o(s) espaço(s) pertencentes ao Centro de Apoio à 
Aprendizagem, numa lógica de rentabilização dos recursos existentes nas escolas do agrupamento. 
 

 
Artigo 5º 

Local e Horário de Funcionamento 

 

1-O CAA funciona nas escolas básicas do 1º ciclo da Quinta da Vala e da Malva Rosa e na sede do 
Agrupamento com respostas complementares em todas as escolas. 
 

2-O seu horário será consonântico com o horário em que decorrem as atividades letivas. 
 

3-Os recursos humanos afetos ao CAA serão definidos, no início de cada ano letivo, pela Diretora do 
Agrupamento.  
 
4 - Para além dos espaços situados em polos específicos (EBMR,EBQV E EBPJM), o CAA agrega outros 

espaços escolares de acordo com as necessidades dos alunos, em função do tipo de trabalho a 

desenvolver, do tipo de recursos/valências e de áreas específicas. 

5 - Os outros espaços referidos no número anterior podem ser salas de aula, biblioteca, gabinete de 

psicologia, projetos, clubes, espaço exterior, cantina, entre outros a considerar.  

6 - Em cada espaço é afixado o respetivo horário de funcionamento. 

 

Artigo 6º 

Recursos humanos e recursos materiais 

 

1 - O CAA integra os seguintes recursos humanos:  
a) Docente de educação especial; 
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b) Docentes de várias disciplinas; 
c) Técnicos especializados;  
d) Assistente operacional; 
e) Outros elementos, em função da sua disponibilidade e da pertinência.  

 
2 - O CAA integra os seguintes recursos materiais: 

a) Dossiês temáticos;  
b) Materiais lúdico-didáticos.  
c) Manuais escolares, enciclopédias, guiões e estudo, fichas de trabalho, ficheiros digitais, como 

apresentações em PowerPoint;  
d) Recursos tecnológicos e digitais (computadores,…). 

 

Artigo 7º 

Organização 

 
A organização e funcionamento do CAA procurará fomentar a autonomia e desenvolvimento do 
processo de aprendizagem das crianças e dos (as) alunos (as), pelo que irá desenvolver materiais 
pedagógicos diversificados, elaborados ao longo do tempo e organizados em articulação entre os 
docentes da turma e os docentes de educação especial. 
 
Os alunos farão parte integrante da turma, frequentando algumas disciplinas, havendo, contudo, uma 
redução da carga horária por disciplina, que será compensada no CAA, onde farão aprendizagens 
funcionais de forma significativa. A aprendizagem terá como ponto de partida uma abordagem 
multinível ao currículo, adaptando-se este ao perfil do(a) aluno(a), tendo como base o DUA (Desenho 
Universal de Aprendizagem). O aluno adquirirá as aprendizagens essenciais, ao seu ritmo e de forma 
estruturada, de acordo com o planificado pelos (as) docentes que intervêm no processo ensino-
aprendizagem.  
Os (As) alunos (as) serão avaliados de acordo com o enunciado no seu Programa Educativo Individual 
(PEI).  
O CAA pretende expandir, sempre que possível, a sua ação e orientar os (as) alunos (as) para as outras 
zonas de intervenção escolar. 
 

Artigo 8º 

Operacionalização das atividades propostas no CAA 

 
1. Procurar-se-á que estejam sempre presentes professores (as) /técnicos (as) e assistentes 
operacionais, cobrindo o maior espaço temporal possível e de acordo com a carga horária dos (as) 
alunos (as). 
 
2. Será desenvolvido um trabalho construtivo de diálogo e parceria entre todos os agentes educativos, 
com o objetivo de organizar o desenvolvimento global dos (as) alunos (as), melhorando os 
comportamentos sociais, a sua funcionalidade e permitindo-lhes realizar atividades e tarefas 
adequadamente. Pretende-se desenvolver um sistema de colaboração e cooperação com os professores 
(as) das turmas, com vista à promoção do sucesso dos alunos (as). 
 
3. Na organização e operacionalização das atividades do CAA, participarão os seguintes elementos: 
 

a) Professores de Educação Especial; 
b) Professores da Turma e coadjuvantes; 
c) Terapeuta da Fala, Psicóloga, outros técnicos. 

 
4. Principais tarefas da assistente operacional: 
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a) Organização e realização de atividades lúdicas coletivas com os alunos sob orientação dos 
docentes; 
b) Manutenção da organização dos espaços de trabalho; 
c) Reciprocidade na interajuda e colaboração; 
d) Colocação em prática das recomendações relativas aos (às) alunos (as), dos docentes e técnicos; 
e) Apoiar os (as) alunos (as) na sua higiene; 
f) Apoiar os (as) alunos (as) nas horas das refeições (lanche da manhã e almoço); 
g) Acompanhamento dos (das) alunos (as)em visitas ao exterior. 

 
 

Artigo 9º 

Acompanhamento e monitorização 

 

1. Compete à EMAEI acompanhar e monitorizar o Centro de Apoio à Aprendizagem. 
 
2. Monitorização das Atividades: 

a) Avaliação/reformulação contínua da dinamização do CAA, com vista a diagnosticar, monitorizar e 
investigar os efeitos e as consequências das estratégias e atividades implementadas; 
b) Realização de registos sistemáticos da frequência do espaço; 
c) Aferição, ao longo do ano, da dinamização do CAA quer em reuniões periódicas, quer em 
encontros informais, com todos os envolvidos, com vista a uma permanente avaliação, para se 
procederem a possíveis ajustes. 
d) No final de cada período, a EMAEI procederá à avaliação da ação do CAA, através de documento 
aferido para o efeito, dando conhecimento do mesmo ao Conselho Pedagógico, no final do ano 
letivo. 
 

Artigo 10º 

Disposições Finais 

 

1-As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento são apresentadas à EMAEI, que tomará 
as providências que considerar adequadas. 
 

2-O presente regimento poderá ser revisto, mediante proposta da Diretora ou da EMAEI. 
 

3-As omissões ou decisões não contempladas neste regimento, proceder-se-á em conformidade com as 

normas definidas no Regulamento Interno e de acordo com a lei vigente. 

 

A Coordenadora da Equipa Multidisciplinar 

 

________________________________ 
(Lígia Cristina) 

 

 

Aprovado em conselho pedagógico de 26 de janeiro de 2022 


