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EMAEI

• A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva desempenha um
papel fundamental na identificação das medidas de suporte mais
adequadas a cada aluno, assim como no acompanhamento e
monitorização da eficácia da sua aplicação.

(Manual de Apoio à Prática)



EMAEI

O Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos reconhece a relevância e a necessidade de criar uma Equipa
Multidisciplinar, inserida no contexto educativo, que aposte no apoio à educação inclusiva, de composição
diversificada.

Constitui-se como um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura
alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo.

A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis.

O diretor da escola designa os elementos permanentes da equipa multidisciplinar e, ouvidos estes, o respetivo 
coordenador. Compete ainda ao diretor indicar qual o local de funcionamento da equipa.



CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA
ELEMENTOS PERMANENTES ELEMENTOS VARIÁVEIS

Susana Barardo – Coordenação dos Diretores de Turma do 
3ºCiclo

O Docente titular de grupo/turma ou o diretor 
de turma do aluno/outros docentes do aluno

Fernanda Portugal – Docente de Educação Especial Técnicos do Projeto Aproximar

Guida Félix- Coordenadora dos Docentes de 1º Ciclo Dr.ª Fátima Pais – representante do ACES/O.N.

Susana Macelino – Psicóloga e Coordenadora do SPO Pais/EE

Teresa Calapez Coordenação dos Diretores de Turma do 2ºC CPCJ

Teresa Mendes – Adjunta da Direção Executiva do Agrupamento Outros técnicos ou serviços que intervêm com a 
criança ou aluno.

Coordenadora da Equipa Multidisciplinar – Professora Fernanda Portugal
Horário de trabalho desta Equipa e de atendimento – Quarta-feira das 15h00mn às 17h00mn
Local – Escola sede do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos – Sala n.º1
Email de Contacto – emaei@escolasobidos.net
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Propor medidas de suporte à 
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Elaborar o relatório técnico-
pedagógico previsto no artigo
21.º e, se aplicável, o
programa educativo
individual, previsto no artigo
24.º e o plano individual de
transição, previsto no artigo
25.º
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práticas pedagógicas 

inclusivas
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de medidas de suporte 

à aprendizagem
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RECEBIDA A DOCUMENTAÇÃO, O DIRECTOR TEM TRÊS DIAS PARA APRESENTAR O PROCESSO À EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR

A identificação é apresentada ao Diretor da escola, com a explicitação das razões que levam à
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, acompanhada da documentação
considerada relevante. A documentação pode integrar um parecer médico.

Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclui que devem ser mobilizadas medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão não supridas pela aplicação da medidas universais elabora de
um relatório técnico-pedagógico.

A proposta com a identificação de frequência de áreas curriculares específicas é apresentada ao
diretor competindo-lhe criar as condições necessárias à oferta da área curricular específica.

Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclui que apenas devem ser mobilizadas medidas 
universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, devolve o processo ao Diretor.



Determinação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
(Artigo 21º e 24º)

EMAEI

MEDIDAS UNIVERSAIS MEDIDAS SELETIVAS MEDIDAS ADICIONAIS

- O Diretor devolve o processo ao
ETT/PTT/DT, para comunicar a
decisão ao Encarregado de
Educação e para mobilização das
medidas propostas.

- A EMAEI elabora o RTP, ouvidos os 
pais e Encarregado de Educação.

- A EMAEI elabora o RTP e o PEI, 
ouvidos os pais e Encarregado de 
Educação.

10 dias úteis

5 dias úteis

- O RTP é submetido à aprovação 
dos pais e Encarregado de 
Educação do aluno.

- O RTP e o PEI são submetidos à 
aprovação dos pais e Encarregado 
de Educação do aluno.

30 dias úteis
30 dias úteis

5 dias úteis

10 dias úteis

- O RTP é homologado pelo Diretor 
após ouvido o C.P.

- O RTP e o PEI é homologado pelo 
Diretor após ouvido o C.P.

10 dias úteis



OS PAIS OU ENCARREGADOS DA EDUCAÇÃO INTERVÊM NO PROCESSO

Podem ser eles a desencadear o processo pela identificação das necessidades educativas dos seus Educandos

Têm direito a participar nas reuniões da equipa multidisciplinar.

Têm que ser ouvidos durante a elaboração do relatório multidisciplinar, nomeadamente sobre a definição das
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.

Serem informados sobre a decisão da equipa multidisciplinar em relação às medidas a implementar e dar a sua
concordância para a sua implementação.

Têm cinco dias úteis para a aprovação do relatório técnico-pedagógico. Manifestar, se for o caso, e por escrito,
a sua discordância ao teor do relatório técnico-pedagógico.

Assinar o Plano Individual de Transição.

Pronunciar-se sobre a matrícula do seu educando.



Relatório Técnico-Pedagógico (RTP)
Documento que fundamenta a mobilização de medidas seletivas e ou 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão

Contém:

▪ Identificação dos fatores que facilitam e dificultam o progresso e o desenvolvimento do 
aluno, nomeadamente fatores da escola, do contexto e individuais do aluno.

▪ Síntese dos fatores que facilitam e que dificultam o progresso e o desenvolvimento do 
aluno (escola, contexto e aluno).

▪ Identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.

▪ Operacionalização de cada medida, incluindo objetivos e metas.

▪ Identificação do(s) responsável(eis) pela implementação das medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão.

▪ Definição dos procedimentos de avaliação da eficácia de cada medida e, quando existente, 
do Programa Educativo Individual.

▪ Indicação da articulação com os recursos específicos de apoio à inclusão.



Programa Educativo Individual (PEI)

Contém a identificação e a operacionalização das 
adaptações curriculares significativas 

Integra as competências e as aprendizagens a 
desenvolver pelos alunos

Identifica as estratégias de ensino e as adaptações 
a efetuar no processo de avaliação

Baseia-se nas capacidades, preferências e 
necessidades do aluno



Plano Individual de Transição (PIT)

Instrumento dinâmico que complementa o PEI, três anos antes da idade limite
da escolaridade obrigatória no sentido de preparar a vida pós-escolar e, sempre
que possível, para o exercício de uma atividade profissional

Orienta-se pelo princípio da universalidade e da autodeterminação, do
direito à educação e, em termos pedagógicos, pelos princípios da inclusão,
da individualização, da funcionalidade, da transitoriedade e da
flexibilidade

Expressa um projeto de vida; define as etapas e ações a desenvolver

Envolve todos os intervenientes incluindo o aluno, pais ou encarregados de
educação


