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INTRODUÇÃO – contextualização 

A educação inclusiva tem por finalidade a inclusão educativa e social, o acesso e o 
sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da 
igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 
uma adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para 
o emprego de crianças e jovens.  
Porém, os percursos escolares não são todos iguais e surgem amiúde situações em que 
o volume de dificuldades de aprendizagem se acumula conduzindo ao insucesso escolar. 
A escola procura responder a todos os problemas, mas nem sempre as estratégias 
definidas para apoio às aprendizagens surtem os efeitos pretendidos.   
As lacunas verificadas podem inserir-se nos domínios cognitivos, metacognitivos e sócio 
afetivos. As dificuldades de gestão da aprendizagem acontecem devido a diversos 
fatores, entre os quais poderíamos destacar a adoção de métodos de estudo 
inadequados; dependência significativa face ao professor, o que pode ser indicador de 
fraca autonomia, alguma incapacidade de autoavaliação e autorregulação do processo 
de aprendizagem; pouco conhecimento acerca de si próprio como aluno e dos métodos 
de estudo mais eficazes para si; ritmos de aprendizagem diferentes que não se encaixam 
nos ritmos das aulas normais; baixa motivação e baixa autoestima; insegurança perante 
as dificuldades, ou ainda diversas problemáticas ao nível intelectual, físico e sensorial. 
Neste sentido a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e o 
Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), agregam recursos organizacionais específicos 
de apoio à aprendizagem e inclusão (nº2 do artigo 11º). 
 

Artigo 1.º 
Identificação 

O presente regimento regula a atividade da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI) do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso e aplica-se a 
todos os seus membros. A EMAEI constitui um recurso organizacional específico de 
apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada e participada de 
todos os intervenientes.  
 

Artigo 2.º 
Constituição da Equipa 

A EMAEI organiza-se em Equipa Multidisciplinar - Elementos Permanentes e Equipa 
Multidisciplinar - Elementos Variáveis. 

1) São elementos permanentes da Equipa: 
 Coordenados da EMAEI – Camila Santos 
 Docente que coadjuva o Diretor do Agrupamento de Escolas – Manuel Pinto 
 Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar – Senhorinha Teixeira 
 Coordenador do Departamento do 1º ciclo – José Cunha 



 Coordenadora dos Diretores de Turma dos 2º/ 3º ciclo – Lúcia Lopes 
 Psicóloga do Agrupamento – Cristina Luis. 

 
2) São elementos variáveis da Equipa: 

São elementos variáveis da EMAEI, o docente titular de grupo/turma ou o diretor de 
turma do aluno, o coordenador de estabelecimento, consoante o caso, outros docentes 
do aluno, assistentes operacionais, assistentes sociais, outros técnicos que intervêm 
com o aluno e os pais ou encarregados de educação. 
 

Artigo 3.º 
Competências da Equipa 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 
b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 
c) Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas seletivas e adicionais de 

suporte à aprendizagem; 
d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas; 
e) 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; 

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); 
g) Analisar os Processos de Identificação ao Diretor - Necessidade de Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão - e decidir as medidas de suporte à 
aprendizagem a mobilizar; 

h) Articular com os técnicos do CRI, no sentido de definir as respostas educativas 
mais adequadas designadamente no que toca ao apoio terapêutico, em contexto 
escolar e acompanhamento de PIT.  

 
 

Artigo 4.º 
Âmbito de Ação 

Os alunos pertencentes ao Agrupamento Amadeo de Souza Cardoso.  
 

Artigo 5.º 
Funcionamento 

1) A EMAEI funciona na escola sede do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza 
Cardoso. 

2) Tem autonomia técnica e reunirá, uma vez por mês, em horário a definir 
anualmente, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias por iniciativa do 
coordenador ou de um terço dos seus membros, sempre que se justifique. 



3) As decisões referentes às reuniões serão tornadas por maioria simples de  
votos dispondo a Coordenadora da EMAEI de voto de qualidade. Não são permitidas 
abstenções, de acordo com o estabelecido no Código de Procedimento 
Administrativo.  

4) As reuniões deverão ter a duração máxima de 120 minutos. Caso não se conclua a 
ordem de trabalhos, a reunião deverá prosseguir à mesma hora na semana 
seguinte.  

5) 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. 

6) O processo de encaminhamento das situações para a equipa, obedece a critérios 
previamente definidos: 

a) Processo de Identificação ao Diretor - Necessidade de Medidas de 
Suporte à Aprendizagem e à Inclusão - devidamente preenchido; 

b) Evidências da aplicação sistemática e do grau de eficácia das medidas na 
resposta às necessidades educativas da criança ou do aluno referenciado; 

c) Registos/fichas de avaliação/ trabalhos do aluno realizados que 
fundamentem o Processo de Identificação ao Diretor – necessidade de 
Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão; 

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

e) Parecer do encarregado de educação. 
 

Artigo 6.º 
Coordenação 

A Coordenadora foi designada pelo Diretor do Agrupamento, ouvidos os elementos 
permanentes da EMAEI; 
1) Compete à Coordenadora: 

a) Identificar os elementos variáveis referidos no nº. 4 do artigo 12º; 
b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 
c) Dirigir os trabalhos; 
d) 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. 

 
Artigo 7.º 

Convocatórias 
1) A convocatória para as reuniões extraordinárias, será transmitida, com a 

antecedência de 48 horas, aos membros da equipa multidisciplinar através de 



correio eletrónico, devendo nela constar sempre o dia, a hora, o local, bem como a 
respetiva ordem de trabalhos. 

2) As convocatórias serão enviadas por e-mail para todos os elementos da equipa 
multidisciplinar. 

 
Artigo 8.º 
Registos 

1) De tudo o que ocorrer nas reuniões da EMAEI será elaborada uma ata, que deverá 
constar do dossier da Coordenação. 

2) As decisões tomadas e as propostas apresentadas vigoram de imediato, a seguir à 
reunião. 

3) A ata é elaborada por rotatividade de todos os elementos, por ordem alfabética, à 
exceção da Coordenadora. 

4) A ata de cada reunião deverá ser lida e aprovada no final da mesma ou no início da 
reunião seguinte, à exceção da última reunião que será sempre lida e aprovada no 
final da mesma.  

 
 

Artigo 9.º 
 

Disposições finais 
1) As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento são apresentadas à 

Coordenadora que tomará as providências que considerar adequadas. 
2) O presente Regimento poderá ser revisto, mediante proposta do Diretor, 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 a lei vigente. 
 
 
Legislação de referência 
Decreto Lei nº 54/2018 de 6 de julho, e Lei nº 116/2019 de 13 de setembro 
 
 
 
 

Telões, 14 de setembro de 2021 
 

A Coordenadora 
 

Camila Maria de Meireles Coelho dos Santos 


