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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO AO ALUNO 

(EMAA) 

 

REGIMENTO 

 

Artigo 1.º 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

1 - O artigo 35º, da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, define a constituição de Equipas Multidisciplinares e o 

artigo 136º do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Sobreira prevê a sua constituição. O 

Agrupamento reconhece a relevância e a necessidade de criar uma Equipa Multidisciplinar, inserida no 

contexto educativo, que aposte na participação ativa de todos os elementos que a compõem e na articulação 

com a comunidade educativa como mais um recurso promotor da integração e sucesso escolar dos alunos.  

 

Artigo 2.º 

 MISSÃO 

1 - A EMAA pretende concretizar um programa de atuação preventivo e interventivo, fundamentalmente, no 

acompanhamento dos alunos que revelam dificuldades de integração, risco de abandono escolar, 

comportamentos de risco ou gravemente violadores dos deveres do aluno, ou ainda, na iminência de 

ultrapassar o limite legal de faltas. 

 

Artigo 3.º 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPA 

1 - A EMAA é composta pelos seguintes elementos permanentes:  

a. Subdiretor [coordenador]; 

b. Coordenadora da EMAEI; 

c. Psicóloga Escolar; 

d. Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania; 

e. Coordenador de Ação Disciplinar. 

 

2 - Serão membros variáveis da equipa: 

a. Diretores de turma ou titulares; 

b. Docentes tutores; 

c. Docentes com funções no GApA; 
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d. Docentes com funções no CAAp 

e. Assistente Técnico da área de ASE; 

f. Coordenadora Operacional; 

g. Outros elementos que a equipa entenda cooptar. 

 

3 - A EMAA integra duas vertentes de intervenção, nomeadamente pedagógica e disciplinar. 

a) A execução da intervenção pedagógica, será exercida em articulação com outras equipas e recursos 

disponíveis no Agrupamento, nomeadamente, Equipa EMAEI, SPO, CAAp, GApA, …; 

b)  A vertente disciplinar é exercida de acordo com o Regulamento Disciplinar, supervisionado pelo 

Coordenador de Ação Disciplinar. 

5 - A coordenação da Equipa pressupõe uma articulação de caráter permanente com o Diretor. 

6 - O coordenador da Equipa pode delegar, com faculdade de subdelegação, as suas competências em outro 

ou outros elementos da equipa.   

7 – Sempre que se verifique uma necessidade de intervenção nos estabelecimentos de ensino que não estão 

localizados na sede do Agrupamento, pressupõe-se uma estreita articulação dos elementos da equipa, com os 

respetivos coordenadores dos Centros Escolares. 

 

Artigo 4.º 

DESTINATÁRIOS 

 

1 - A população alvo da EMAA são os alunos do Agrupamento que apresentam maiores dificuldades de 

adaptação escolar, quer no âmbito das dificuldades de aprendizagem, quer ao nível comportamental, 

nomeadamente nas dificuldades no cumprimento de regras e normas de funcionamento social e ainda no 

âmbito do incumprimento do dever de assiduidade e pontualidade.  

 

Artigo 5.º 

OBJETIVOS 

 

1 - A atuação da EMAA prossegue essencialmente os objetivos definidos no ponto 5 do artigo 35.º do Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar e no ponto 2 do artigo 136.º do RI, designadamente: 

a.  Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade envolvente, alertando e motivando os 

agentes locais para a sua intervenção, designadamente preventiva; 

b. Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a sua envolvência familiar e 

social;  

c. Acompanhar em permanência os alunos que revelem maiores dificuldades de aprendizagem, risco de 

abandono escolar, comportamentos de risco ou gravemente violadores dos deveres do aluno; 

d. Acompanhar os alunos que tenham ultrapassado os limites de faltas legalmente previstos; 
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e. Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na aquisição e desenvolvimento de métodos 

de estudo, de trabalho escolar e medidas de recuperação da aprendizagem;  

f. Supervisionar a aplicação de medidas disciplinares corretivas e sancionatórias; 

g. Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação com o SPO; 

h. Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, designadamente, para os 

efeitos e medidas previstas no Estatuto do Aluno, relativas ao aluno e ou à sua família; 

i. Promover sessões de capacitação parental, conforme previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 44.º do Estatuto do 

Aluno; 

j. Promover a formação em gestão comportamental constante do n.º 4 do artigo 46.º do Estatuto do Aluno; 

k. Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a mediação na comunidade 

educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais e encarregados de educação. 

 

Artigo 6.º 

FUNÇÕES 

 

1 - A EMAA efetua um diagnóstico individualizado da situação escolar e do contexto sociofamiliar do aluno 

encaminhado e define um plano de intervenção adequado ao caso e enquadrado nos objetivos e princípios 

subjacentes à sua atuação.  

 

Artigo 7.º 

FUNCIIONAMENTO 

 

1 - A EMAA funciona nas instalações do Agrupamento de Escolas de Sobreira no decorrer do ano letivo. 

2 - A atividade da equipa desenvolve-se com autonomia organizativa, funcional e técnica, integrada numa 

lógica de rede entre os elementos da equipa e as restantes unidades do agrupamento. 

3 - No prosseguimento dos objetivos definidos para a intervenção, a Equipa atuará internamente com os 

alunos e outros agentes educativos. 

4 - Poderá atuar também com agentes externos ao Agrupamento, (CPSJ, Segurança Social, Tribunal, …) 

recorrendo a um sistema de cooperação e articulação que se constitua facilitador da obtenção de respostas 

adequadas às situações dos alunos envolvidos. 

5 - A equipa reunirá mensalmente na primeira quarta-feira, podendo ser marcadas reuniões extraordinárias, 

sempre que se justifique. Das reuniões efetuadas, será elaborada uma ata. 

6 – O coordenador convoca os membros para as reuniões e identifica, em colaboração com os restantes 

elementos permanentes, os elementos variáveis em função da análise de cada caso; 
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7 - A comunicação entre os membros da equipa multidisciplinar é preferencialmente feita com recurso ao 

correio eletrónico, inclusivamente para efeitos de divulgação de convocatórias para as reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 

8 - Os membros da EMAA estão sujeitos ao dever de sigilo em relação a todas as matérias tratadas ou 

situações nas quais intervenham direta ou indiretamente. 

 

Artigo 8.º 

SINALIZAÇÃO 

 

1 - A sinalização/encaminhamento dos casos para a EMAA poderão ser efetuados por qualquer elemento da 

comunidade educativa, (Educador, professor titular/diretor de turma, encarregado de educação, direção, etc.), 

através de um relatório elucidativo das razões que conduziram ao encaminhamento. 

2 - Apenas deverão ser encaminhados para a Equipa os casos em que as medidas educativas implementadas 

pelo Conselho de Turma/Professor Titular/Direção se revelaram ineficazes. 

3 - Os pedidos rececionados serão analisados pela EMAA que definirá a prioridade a atribuir a cada caso. 

 

 

Artigo 9.º 

MONITORIZAÇÃO 

1. A EMAA deverá realizar a monitorização dos processos em acompanhamento bem como das intervenções 

realizadas. 

2. No final de cada ano letivo, a EMAA elaborara um relatório síntese das atividades desenvolvidas. 

 

Artigo 10.º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1 - As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento devem ser apresentadas à Equipa que 

tomará as providências que considerar adequadas. 

 

 


