
 

 

Regimento 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

 

Preâmbulo 

 

O presente regimento estabelece as normas de funcionamento da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva do Agrupamento de Escolas de Sobreira, constituída neste agrupamento por despacho do senhor 

director, datado de 13 de julho de 2018. 

 

CAPÍTULO I 

IDENTIFICAÇÃO, OBJETIVO E COMPOSIÇÃO DA EMAEI 

 

Artigo 1.º 

Identificação 

 

1 – O presente regimento regula a atividade da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, 

doravante designada por EMAEI, e aplica-se a todos os seus membros.  

2 – A EMAEI, de composição diversificada, constitui um recurso organizacional específico de apoio à 

aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no 

processo educativo. 

 

Artigo 2.º 

Objetivo 

 

1 - A EMAEI constitui uma unidade especializada de apoio educativo que, em colaboração com os demais 

serviços, visa contribuir para a plena integração escolar e social dos alunos do agrupamento.  

 

Artigo 3.º 

Composição 

 

1 – A EMAEI é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis. 

2 – São elementos permanentes da equipa multidisciplinar: 

a) a docente que coadjuva o diretor; 

b) a docente de educação especial representante do 1.º ciclo do ensino básico; 

c) a docente coordenadora da educação pré-escolar, membro do Conselho Pedagógico; 

d) a docente coordenadora do 2.º ciclo, membro do Conselho Pedagógico; 

e) a docente coordenadora do 3.º ciclo, membro do Conselho Pedagógico; 

f) a psicóloga. 

4 – São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma do 

aluno e coordenador de estabelecimento, consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos que intervêm 

com o aluno e encarregados de educação, assim como outros cuja presença os membros permanentes 

considerem pertinente. 

5 – Sempre que necessário, a equipa multidisciplinar pode solicitar a colaboração de pessoa ou entidade que 

possa contribuir para o melhor conhecimento do aluno, nomeadamente a equipa de saúde escolar dos 

ACES/ULS, com o objetivo de construir uma abordagem participada, integrada e eficaz. 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

COMPETÊNCIAS DA EMAEI 

 

Artigo 4.º 

Competências 

 

1 – São competências da EMAEI: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

e) Elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico ouvindo os pais ou encarregados de educação e, caso o RTP 

proponha a implementação plurianual de medidas, definir momentos intercalares de avaliação da sua eficácia. 

f) Elaborar o Programa Educativo Individual (PEI), definindo outras medidas de suporte à inclusão; 

g) Elaborar o Plano Individual de Transição (PIT), caso seja necessário; 

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

i) Criar formulários a aplicar, no âmbito da Educação Inclusiva; 

j) Solicitar, sempre que julgar necessário, informações adicionais ou documentos junto do responsável pelo 

processo de identificação; 

k) Analisar a informação processual, recolhida pelos elementos variáveis, com vista à proposta conjunta de 

medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar, e monitorização das mesmas; 

l) Proceder ao registo de todos os processos identificados e analisados.  

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

 

Artigo 5.º 

Funcionamento 
 
1 – A EMAEI reúne os seus membros permanentes na sala de trabalho da Escola Básica de Sobreira, 

escola sede do agrupamento, às quartas-feiras, a partir das 15:45. 

2 – As reuniões decorrerão na presença dos membros permanentes e/ou variáveis, dependendo da 

ordem de trabalhos, de forma a analisar cada situação e perante a necessidade de se mobilizar 

respostas para a promoção da aprendizagem. 

3 – As reuniões devem ser convocadas com 48 horas de antecedência, devendo constar da 

convocatória, a respetiva ordem de trabalhos. 

4 – 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. 

5 – O funcionamento da EMAEI respeita um conjunto de procedimentos de encaminhamento, avaliação 

e intervenção consonantes com a área de especialidade de cada técnico e definidos em função das 

necessidades do agrupamento. 

6 – Poderão ocorrer reuniões informais de trabalho no âmbito da avaliação e elaboração de propostas 

de intervenção, com periodicidade e local a determinar pelos próprios, conforme as necessidades 

emergentes. 

7 – De tudo o que ocorrer nas reuniões, será feito o registo em ata, que deverá constar do dossier da 

Coordenação. 

 

 



 

 
 

Artigo 6.º 

Organização da EMAEI 
 
1 – A EMAEI fica sediada na escola sede do agrupamento de escolas de Sobreira, Escola Básica de 

Sobreira, mas tem área de atuação nas diferentes escolas do agrupamento – JI de Pulgada, EB de 

Recarei e EB n.º 1 de Sobreira. 

2 – As atividades a desenvolver pela EMAEI devem ser definidas em função das orientações e 

prioridades do agrupamento em cada ano letivo, respeitando a organização da escola. 

3 – A organização de atividades de caráter extraordinário, bem como o encaminhamento de alunos deve 

fazer-se formalmente, através de pedido escrito dirigido ao diretor.   

4 – O encaminhamento de alunos para a EMAEI poderá ser feito por qualquer elemento da comunidade 

educativa, desde que respeite os procedimentos inerentes. 

5 – O processo de identificação da necessidade de medidas, através do encaminhamento para a EMAEI, 

obedece aos seguintes critérios: 

a) Apresentação de documento de identificação, por iniciativa dos pais ou Encarregados de Educação, 

dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com o aluno, entregue na Direção, através 

dos Serviços Administrativos; 

b) O documento de identificação deverá ser devidamente preenchido, explicitando de forma 

fundamentada as dificuldades existentes e as razões que levam à necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, acompanhadas de toda a documentação considerada relevante;  

c) O EE deverá autorizar a avaliação e a intervenção; 

d) O atendimento aos alunos faz-se por ordem de entrada do pedido. Caso exista um elevado número de 

solicitações que impeçam uma resposta em tempo útil, serão utilizados os seguintes critérios de 

seleção: 

I) Enquadramento do pedido nas prioridades da EMAEI; 

II) Grau de gravidade e de risco da situação apresentada; 

III) Compatibilidade com o horário e capacidade de resposta da EMAEI.  

 
Artigo 7.º 

Monitorização e avaliação de atividades 
 

1 – A EMAEI deverá realizar a monitorização dos processos em acompanhamento, bem como das 

intervenções realizadas. 

2 – No final de cada ano letivo, a EMAEI deverá realizar um relatório síntese das atividades 

desenvolvidas. 

 
Artigo 8.º 

Colaboração com outros serviços 
 
1 – A EMAEI desenvolve as suas atividades de forma integrada, articulando-se com outros serviços do 

agrupamento e da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

COMPETÊNCIAS DA COORDENADORA DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

 

Artigo 9.º 

Coordenação da EMAEI 
 

1 – O coordenador é designado pelo Diretor, ouvidos os elementos permanentes da EMAEI;  

2 – Compete à coordenadora: 

a) Identificar os elementos variáveis, conforme cada caso identificado;  

b) Convocar os membros da EMAEI 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 4.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho, consensualizando 

respostas para as questões que se coloquem; 

e) Tomar e dar conhecimento aos demais elementos da EMAEI de toda a documentação, legislação e 

correspondência destinada à equipa; 

f) Promover a eficaz articulação entre os serviços e os profissionais; 

g) Representar a EMAEI em reuniões para as quais seja solicitado;  

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

 

Artigo 10.º 

Disposições finais 
 

1 – As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento serão 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 caso de dúvidas, 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. 

 

 

Aprovado em reunião realizada a 06/09/2018 

 

 

 

 

Data: 18 / 09 / 2019 

A coordenadora, 

______________________________________________ 

(Branca Maria Barbosa Leão Fonseca) 

 

 

 

 


