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Capítulo I 
 (Disposições Gerais) 

Artigo 1º 

Objeto 
 

O presente regimento regula a atividade da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) do 
Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães, em Alverca do Ribatejo, e aplica-se a todos os seus 
membros. 

 

Artigo 2º 

Definição 
 

A EMAEI constitui um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem que, em colaboração com os 
demais serviços, visa contribuir para a plena integração escolar e social dos alunos. A Equipa Multidisciplinar 
assume-se como condutor do processo de identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 
em função das características de cada aluno(a), no acompanhamento e na monitorização da eficácia da 
aplicação dessas mesmas medidas, reforçando o envolvimento do pessoal docente, técnicos (as), pais ou 
encarregados de educação e do(a) próprio(a) aluno(a), de acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho.  
 

Artigo 3º 

Constituição da EMAEI 
 

A Equipa Multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis . 

1. São elementos permanentes da Equipa: 

 Uma docente Adjunta da Diretora do Agrupamento de Escolas; 

 A Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar; 

 A Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo; 

 A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

 A representante da Educação Especial; 

 A Psicóloga. 

 

2.  São elementos variáveis da Equipa: 

 Um(a) docente de Educação Especial responsável pela avaliação pedagógica especializada da criança ou 

do(a) aluno(a); 

 O (A) diretor(a) de turma/docente titular de grupo/turma da criança/aluno(a); 

 Outros docentes da criança/aluno(a); 

 A Terapeuta da Fala da criança/aluno(a); 

 Um elemento da equipa de profissionais de saúde do agrupamento de centro de saúde ou das unidades 

locais de saúde (ACES/ULS);  

 Pais ou encarregados de educação das crianças ou dos (as) alunos (as) referenciados (as); 

 Outros técnicos que acompanham a criança ou o(a) aluno(a).   

Capítulo II 

 (Nomeação, competências, funcionamento, atas e deliberações) 

 

Artigo 4º 

Coordenação 
 

1. O(A) coordenador(a) é designado(a) pela Diretora do Agrupamento, ouvidos os elementos permanentes da 

EMAEI. 
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2. Compete à Coordenadora da EMAEI: 
 

 Identificar os elementos variáveis referidos no nº 2 do artigo 4º; 

 Convocar os membros da equipa para as reuniões com 48 horas de antecedência, através de correio 

eletrónico; 

 Dirigir os trabalhos; 

 Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou encarregados de 

educação nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. º54/2018, de 6 de julho, consensualizando respostas para 

as questões que se coloquem; 

 Tomar e dar conhecimento aos demais elementos de toda a documentação, legislação e correspondência 

destinada à equipa; 

 Promover a eficaz articulação entre os serviços; 

 Representar a equipa em reuniões para as quais seja solicitado; 

 Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelo Regulamento Interno ou pela lei geral. 

 

Artigo 5º 

Competências da EMAEI 

 

1. São competências específicas da EMAEI: 
 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

 Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

 Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

 Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

 Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico, previsto no artigo 21º e, se aplicável, o Programa Educativo 

Individual e Plano Individual de Transição previstos, respetivamente, nos artigos 24º e 25º; 

 Acompanhar o funcionamento do(s) Centro(s) de Apoio à Aprendizagem; 

 Analisar as referenciações e decidir as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar. A Equipa poderá, 

sempre que considerar necessário, solicitar mais informações ou documentos junto do responsável pela 

referenciação; 

 Para a avaliação pedagógica especializada, a Equipa nomeará um docente de Educação Especial, por 

estabelecimento de educação/ensino para proceder à mesma; 

 Definir grupos de trabalho, atendendo à especificidade das várias situações;  

 Proceder ao registo de todos os casos encaminhados e analisados, devendo ser elaborado um processo 

individual, onde deverá constar a informação recolhida e a intervenção subsequente; 

 Autoavaliar periodicamente (pelo menos uma vez por ano) a atividade geral da equipa e os resultados 

obtidos, com vista a adequar e/ou reformular a sua atuação, após reflexão crítica sobre as práticas. 
 

Artigo 6º 

Funcionamento 
 

 A EMAEI funciona na escola sede do Agrupamento, na sala de pequenos grupos 7. 
 A EMAEI tem autonomia técnica e reunirá, semanalmente, às quintas-feiras, das 16:15 H às 18:05 H, 

(horário a definir anualmente), podendo ser convocadas reuniões extraordinárias por iniciativa da 
coordenadora ou de um terço dos seus membros, sempre que se justifique. 

 As reuniões têm início à hora marcada com a presença da totalidade dos seus membros ou quinze minutos 
mais tarde com a presença de 50% dos seus elementos mais um. 

 Na ausência da Coordenadora da equipa, o mesmo deverá ser substituído pelo elemento da equipa votado 
na primeira reunião como coordenadora substituta. 
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 As atas das reuniões da EMAEI serão secretariadas rotativamente por um membro da equipa, à exceção da 
coordenadora As mesmas são redigidas em suporte informático e arquivadas no dossier da coordenação.  

 Todas as decisões, deliberações e assuntos tratados nas reuniões revestem-se de carácter sigiloso e 
confidencial.   

 

1. O processo de encaminhamento das situações para a equipa obedece a critérios previamente definidos: 

 A identificação da implementação de Medidas Universais deverá ser realizada na aplicação INOVAR 

Alunos no separador DL 54; 

 A identificação da implementação de medidas Seletivas e Adicionais deverá ser realizada no “Doc. 1 - 

Ficha de Identificação da Necessidade de Medidas”, com a explicitação das razões que levaram à 

necessidade de aplicação de novas medidas; 

 Os docentes deverão apresentar evidências da aplicação sistemática e do grau de eficácia das medidas 

na resposta às necessidades educativas da criança ou do(a) aluno(a) referenciado(a) (registos/ fichas de 

avaliação/ trabalhos do(a) aluno(a) que fundamentem a referenciação); 

 Caso existam e se justifique, relatórios médicos e/ou psicológicos que já constem do processo do aluno;  

 Parecer do encarregado de educação. 

2. Em reunião, a Equipa Multidisciplinar define as medidas a implementar, com base em evidências 

decorrentes da monitorização, da avaliação sistemática e da eficácia das medidas aplicadas na resposta às 

necessidades de cada criança ou aluno(a): 

 A equipa analisa a informação disponível, vinda da identificação das necessidades educativas da criança 

ou aluno(a); 

 Convoca a equipa variável, se necessário, para recolha de mais informação e de evidências das barreiras 

ao desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem da criança ou do(a) aluno(a), através de relatórios 

pedagógicos, cadernos de trabalho, fichas de trabalho, entre outros instrumentos; 

 Convoca os pais e/ou encarregados de educação, se necessário, para recolha de informação; 

 Solicita informação médica, se necessário; 

 Analisa toda a informação recolhida e, no caso de ser necessário, pode avaliar a criança ou aluno(a) 

referenciado, utilizando instrumentos de avaliação para o efeito; 

 Na análise de casos, a Equipa Multidisciplinar pode eleger gestores de caso; 

 A Equipa Multidisciplinar propõe as medidas de apoio à aprendizagem e inclusão (Seletivas ou 

Adicionais), através dos documentos para o efeito (RTP, PEI e PIT elaborados conforme sugestão do 

Manual de Apoio à Prática); 

 Para acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas propostas no ponto anterior, a Equipa 

Multidisciplinar deve utilizar instrumentos (Doc. 6 – Avaliação da aplicação das medidas Relatório Técnico-

Pedagógico) a aplicar nos momentos de avaliação (final de período/ano); 

 Para acompanhar o centro de apoio à aprendizagem (CAA), a equipa fará visitas regulares, poderá 

utilizar instrumentos para o efeito, sem carácter avaliativo, para verificar se os objetivos são cumpridos. 

 

3. Sempre que se considere pertinente, a Coordenadora solicitará à diretora a integração temporária na equipa 

de outros recursos humanos. 

4. Sempre que se considere pertinente, a Equipa Multidisciplinar participará em reuniões de formação/reflexão, 

podendo contar com a participação de formadores/orientadores externos. 

Artigo 7º 

 Convocatórias 
 

A convocatória para as reuniões extraordinárias será feita com a antecedência de 24 horas aos membros da 
Equipa Multidisciplinar através de correio eletrónico, (devendo constar o dia, a hora, o local, bem como a 
respetiva ordem de trabalhos). 
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Artigo 8º 

Deliberações 
 

As deliberações são tomadas por unanimidade. Na ausência desta, as deliberações serão tomadas por maioria 

absoluta. A coordenadora tem voto de qualidade. 

 

Artigo 9º 

Disposições finais 
 

1. As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento são apresentadas à Coordenadora que 

tomará as providências que considerar adequadas ao seu esclarecimento. 
 

2. O presente regimento poderá ser revisto, mediante proposta da Diretora, da Coordenadora, ou de um terço 

dos membros da EMAEI.  
 

3. As alterações ao presente regimento carecem da aprovação, por maioria absoluta, dos membros da EMAEI. 
 

4. Em tudo o que fica omisso a este regimento, aplica-se o disposto nos diplomas legais em vigor. 

 

 

Alverca do Ribatejo, 26 de janeiro de 2022 

 

A Coordenadora da Equipa Multidisciplinar 

 

________________________________________ 
(Lígia Cristina) 

 

 

 

 

Aprovado em conselho pedagógico de 24 de novembro de 2021 


