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Introdução – contextualização 

 

O grande desafio à escola, às famílias, aos professores, aos técnicos e aos alunos é garantir a inclusão, enquanto 

processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa (artigo 

1.º do DL54 de 6 de julho de 2018). 

É esta, a escola inclusiva, que todos desejamos. A escola que promove a igualdade e a não discriminação, e cuja 

diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondem à heterogeneidade dos alunos, eliminando 

obstáculos e estereótipos no acesso ao currículo e às aprendizagens. Assenta numa abordagem multinível, que 

integra medidas universais, seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão (artigos 7.º, 8.º, 9.º e 

10.º do DL 54 e alínea c) do artigo 4.º do DL 55 de 6 de julho). 

Este paradigma remete-nos para a construção de uma escola de qualidade com todos e para todos, numa 

perspetiva de inclusão e de articulação com a família, comunidade e todos os intervenientes envolvidos. 

O CAAp é um recurso organizacional (artigo 13.º do DL 54 – Centro de Apoio à Aprendizagem) do Agrupamento 

de Escolas de Sobreira, que procura afirmar-se no contexto educativo, constituindo-se como um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas (artigo 21.º do DL 55 de 6 de julho) para a busca 

de respostas educativas adequadas a todos os alunos.  
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Artigo 1.º 

Identificação 

O presente regulamento regula a atividade do Centro de Apoio de Apoio à Aprendizagem (CAAp), recurso 

organizacional que se insere no contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela escola e que se assume 

como uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da 

escola. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

Objetivos gerais 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente 

através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; 

c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

Objetivos específicos 

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais 

contextos de aprendizagem; 

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do 

currículo; 

d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de 

autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da 

aprendizagem; 

f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 
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Artigo 3.º 

Constituição, Local e Horário de Funcionamento 

a) O CAAp do Agrupamento de Escolas de Sobreira é um espaço físico que agrega diversos espaços sediados 

nas várias escolas que compõem o Agrupamento. 

b) Esta estrutura organizacional disponibiliza um conjunto de recursos humanos e materiais direcionados às 

necessidades dos alunos indicados para a sua frequência. Trata-se de um recurso da escola que integra várias 

valências e funciona em vários espaços, definidos numa lógica de rentabilização dos recursos existentes no 

Agrupamento. 

c) O CAAp do Agrupamento integra três polos específicos: 

- um na Escola Básica e Secundária de Sobreira, escola sede cujo funcionamento  se processa em três salas 

distintas, atendendo ao tipo (natureza) do apoio: CAAp 1, CAAp 2 e CAAp3; 

- um na Escola Básica n.º 1 de Recarei; 

- um na Escola Básica n.º 1 de Sobreira. 

d) Do CAAp fazem parte outros espaços escolares de acordo com as necessidades dos alunos, em função 

do tipo de trabalho a desenvolver, do tipo de recursos/valências e de áreas específicas, onde será possível 

atender a pequenos grupos ou a alunos individualmente. 

e) Os espaços referidos no número anterior podem ser salas de aula, biblioteca, gabinete de psicologia, 

atelieres, clubes, estufa, recreio, cantina, entre outros a considerar. 

f) O horário de funcionamento do CAAp corresponde ao horário de funcionamento de cada uma das 

escolas que integra o Agrupamento.  

 

Artigo 4.º 

Coordenação 
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 A EMAEI coordena e monitoriza o funcionamento do CAAp. As coordenadoras de cada estabelecimento apoiam o 

cumprimento das diretrizes da EMAEI no que respeita à prossecução dos objetivos do CAAp. 

 

Artigo 5.º 

Recursos 

Recursos humanos 

Poderão ser disponibilizados para o CAAp os seguintes recursos humanos: docentes de educação especial, 

outros docentes dos vários níveis de ensino/educação, técnicos especializados e assistentes operacionais. (cf 

relação que acompanha o horário de funcionamento) 

Recursos materiais 

Poderão ser disponibilizados os seguintes recursos materiais referentes a diferentes áreas/disciplinas: 

audiovisuais, recursos tecnológicos (computadores, tablets, ...), dossiers temáticos, manuais escolares, 

enciclopédias, guiões de estudo, resumos, fichas de trabalho com as respetivas soluções, apresentações em 

PowerPoint, etc. 

 

Artigo 6.º 

Destinatários 

Este recurso organizacional destina-se: 

a) Aos alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem 

e à inclusão sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º, sendo garantida no CAAp 

uma resposta que complementa o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos 

educativos, com vista à sua inclusão. 

b) Aos alunos integrados no Decreto-Lei N.º 54 de 6 de julho de 20018, cujo relatório técnico-pedagógico 

assim o refira. 
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c) A todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória e que necessitem de apoio às aprendizagens, 

afirmando-se como uma resposta convergente do trabalho desenvolvido na sala de aula. Qualquer aluno 

poderá utilizar o espaço para procurar apoio e orientação. 

d) Aos docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem e que evidenciem necessidade de apoio às 

aprendizagens para a definição de estratégias, dinâmicas, metodologias de intervenção interdisciplinares 

que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;  

e) A todos os professores e técnicos especializados no apoio à criação de recursos de aprendizagem e 

instrumentos de avaliação para as diversas componentes do currículo.  

 

Artigo 8.º 

Formas de concretização dos objetivos gerais e específicos do CAAp 

a) O espaço funcionará, sempre que possível, a tempo inteiro e procurar-se-á que, para além dos docentes de 

educação especial, estejam também presentes professores de várias áreas disciplinares/disciplinas de forma 

a que esteja sempre presente um elemento de apoio aos alunos nas suas necessidades (académicas ou 

outras). 

b)  Todos os profissionais referidos no número anterior colaboram numa lógica de articulação para 

responder às necessidades do aluno e à sua inclusão efetiva; 

c) O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma procede ao levantamento da relação de alunos que devem 

frequentar o CAAp, em documento disponibilizado pela EMAEI, indicando a valência e/ou o tipo de apoio: 

1) Apoio Tutorial preventivo e temporário; 

2) Apoio Tutorial Específico; 

3) Psicologia; 

4) Apoio: 

          - Apoio por docente de Educação Especial; 
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          - Apoio educativo. 

d) Neste levantamento o Professor Titular de Turma/Diretor de Turma deverá ouvir os docentes da turma e 

consultar os documentos constantes no PIA do aluno, designadamente RTP, PEI, Plano de Acompanhamento 

de Medidas Universais, etc., contando sempre com a colaboração dos docentes de Educação Especial. 

e) Deverá ser definida a regularidade da frequência do apoio por docente de Educação Especial/Apoio 

Educativo. 

f) O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, com o apoio dos elementos do Conselho de Turma/Conselho 

de Docentes, deverá distinguir: 

g) os alunos que devem frequentar o CAAp regularmente, com um horário semanal definido (ex.: alunos com 

Português Língua não Materna, alunos com défices muito acentuados e que carecem de um acompanhamento 

psicopedagógico muito personalizado, …) 

h) os alunos que frequentarão apenas ocasionalmente o CAAp para tarefas mais específicas e pontuais ou para  

complementar o trabalho realizado em sala de aula, desenvolvendo competências específicas/aprendizagens 

estruturais em défice. 

i) No caso dos alunos previstos na alínea a) - apoio regular:  

- deve proceder-se à identificação do aluno a encaminhar, facultando ao docente de apoio, com a devida 

antecedência, as tarefas a realizar, assim como o material necessário à realização das mesmas.  

j) Para os alunos que apenas frequentam ocasionalmente o CAAp devem privilegiar-se as situações relativas à 

operacionalização das adaptações ao processo de avaliação (situações de avaliação formal: testes, questões de 

aula e/ou outros instrumentos de avaliação que carecem de leitura orientada dos enunciados). 

k) Os alunos referidos no número anterior devem ser encaminhados para o CAAp com uma tarefa definida e com 

o material necessário à sua realização. Este encaminhamento deverá ser, preferencialmente, objeto de acordo 
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prévio com o docente do CAAp. Caso tal não seja possível, o aluno deve ser conduzido ao CAAp por um 

assistente operacional. 

l) No sentido de agilizar a organização do CAAp, cada docente deverá proceder à indicação dos alunos a 

frequentar os apoios disponíveis, recorrendo para o efeito à plataforma que se encontra acessível e que indica 

os professores de apoio, bem como a sua distribuição e horário semanal. 

m) Esta plataforma é partilhada e nesta deverão ser indicados não só os apoios de natureza mais regular, mas 

também os pontuais. 

n) A indicação tem de ser efetuada na semana anterior à sua realização, como forma de permitir uma 

distribuição equitativa dos apoios. 

o) A EMAEI procederá à monitorização da frequência do CAAp. 

p) Todos os docentes que desenvolverem atividades no CAAp deverão registar de forma sintética a sua 

atividade em sumário eletrónico.  

 

Artigo 9.º 

Monitorização do CAAp 

a) Proceder-se-á a registos sistemáticos da frequência e utilização do espaço. 

b) No final de cada período e do ano letivo, a EMAEI procederá à autoavaliação da ação do CAAp, apresentando 

um documento com o conteúdo desta reflexão ao Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 10.º 

Colaboração com outros serviços 

a) O CAAp articula com a EMAEI e outros serviços do Agrupamento. 
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b) No âmbito da mobilização das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, a EMAEI deverá definir o tipo 

de apoio a prestar no CAAp e dar conhecimento do mesmo ao coordenador da implementação das medidas. 

 

Considerações finais 

a) Em caso de dúvidas ou omissões proceder-se-á em conformidade com a legislação em vigor. 

b) Em caso de dúvidas, lacunas 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. 

 

 

Sobreira, _____ de _______________ de __________ 

 

A Coordenadora da Equipa Multidisciplinar 

_____________________________________________ 

(Branca Fonseca) 

 

Tomei conhecimento 

O Diretor 

_____________________________________________ 

(Pedro Silva) 
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