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Adenda ao Regulamento Interno  
Julho 2019 

_________________________________________________________ 

 

Com vista a dar cumprimento aos diplomas emanados pelo Ministério da Educação, designadamente 

Decretos-Lei n.º 54/2018 e Decretos-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, inscrevem-se, as seguintes alterações ao 

Regulamento Interno, como adenda ao documento aprovado em Conselho Geral a 19/06/2018. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em: _____/__________/_____ 

Aprovado em Conselho Geral em: _____/__________/_____ 

 

__________________________________________________________ 
 

 

Apresentam-se os aditamentos e/ou as seguintes correções: 

 

 Qualquer referência ao Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, agora revogado, deve ser entendido 

à luz do DL nº 54/2018 de 6 de julho. 

 

 

 Onde se lê Ensino Especial ou Educação Especial deve ler-se Educação Inclusiva. 

 

 

 Onde se lê Serviços de Educação Especial deve ler-se Serviços da EMAEI (Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva). 

 

 

 

 No Artigo 46.º (Competências do Conselho Pedagógico) 

 

1. (…) 

 a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral, 

respeitando o que está plasmado no DL nº 54/2018 e DL nº 55/2018 de 6 de julho; 

 

(…) 

 

3. De acordo com o DL nº 55/2018 de 6 de julho, e no âmbito de uma efetiva autonomia, o 

conselho pedagógico deve ainda: 

 a) Propor estratégias que promovam uma escola inclusiva com vista ao sucesso escolar dos 

alunos; 

 

 

     Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade – Oleiros 
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 b) Propor, promover e aprovar uma gestão flexível das matrizes curriculares base, adequadas às 

opções curriculares locais, com vista à dinamização do trabalho interdisciplinar, por forma a 

reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais e as competências previstas no Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória; 

 c) Implementar e aprovar uma estratégia de educação para a cidadania para a componente de 

Cidadania e Desenvolvimento, constituindo um trabalho transversal, de articulação disciplinar e 

interdisciplinar; 

 d) Proceder à avaliação das aprendizagens e competências, bem como a eficácia das medidas 

aplicadas, aferindo a prossecução dos objetivos definidos de modo a potenciar a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 

 

 Os Artigos 58.º e 59.º do RI são revogados e eliminados. 

 

No CAPÍTULO III (Organização Pedagógica), na SECÇÃO II (Serviços Técnicos e de 

coordenação e serviços técnico-pedagógicos) será aditada nova SUBSECÇÃO - Apoio à 

Aprendizagem e à Inclusão 

 

 

SUBSECÇÃO V - APOIO À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO ? 

  

Artigo 1º 

Enquadramento Legal 

  

O Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, estabelece os princípios e as normas que garantem a 

inclusão de todos os alunos no processo educativo, bem como as medidas de apoio ou de suporte à 

aprendizagem, numa perspetiva de desenvolvimento holístico, segundo um modelo de flexibilidade 

curricular que respeite a diversidade dos educandos, as caraterísticas e as necessidades, as inteligências 

múltiplas e os estilos cognitivos, as capacidades e as metacognições individuais, cumprindo, deste modo, 

o desígnio constitucional de escola para todos, em que todos os alunos se realizem plenamente. 

 

 

Artigo 2º 

Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão 

 

1. O Agrupamento dispõe dos seguintes recursos: 

a) Recursos humanos específicos: docentes de educação especial, técnicos especializados, 

assistentes operacionais, técnicos do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar (PIICIE);  

b) Recursos organizacionais específicos: Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva; 

Centro de apoio à aprendizagem; Intervenção precoce na infância;  

c) Recursos específicos existentes na comunidade: Equipas locais de intervenção precoce (ELI); 

Equipas de saúde escolar dos ACES/ULS; Comissão de proteção de crianças e jovens de Oleiros 

(CPCJ de Oleiros); Segurança Social; Câmara Municipal (ação social e, serviços do emprego e 

formação profissional), Residência de Estudantes e Santa Casa da Misericórdia de Oleiros. 
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Artigo 3º 

Docentes de educação especial 

 

 Os docentes de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoiam de modo 

colaborativo e numa lógica de corresponsabilização com os demais docentes do aluno na definição 

de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço de aprendizagens e na identificação de meios 

de motivação, representação e expressão.  

 

 

Artigo 4º 

Competências 

 

1. Intervir ativamente nas equipas educativas, na definição de estratégias e no acompanhamento 

da diversificação escolar;  

 

2. Contribuir, através da sua intervenção especializada, para o desenvolvimento integral dos 

alunos e para a construção da sua identidade pessoal, proporcionando- lhes a aquisição e 

domínio de saberes, instrumentos, capacidades, atitudes e valores;  

 

3. Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras estruturas 

e serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, da qualificação profissional do emprego, das 

autarquias e de entidades particulares;  

 

4. Colaborar na aplicação das medidas necessárias que garantam a aprendizagem e a inclusão no 

acesso ao currículo, 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, segundo os princípios 

orientadores de Educação Inclusiva: Educação Universal; Equidade; Inclusão; Personalidade; 

Flexibilidade; Autodeterminação; Envolvimento Parental; Interferência mínima na vida 

privada/ Sigilo (art.º 3 DL 54/2018 de 7 de julho); 

 

5. Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho. 

 

 

Artigo 5º 

 Técnicos especializados / Psicóloga 

 

1. O Agrupamento dispõe de Serviços de Psicologia e Orientação, cuja psicóloga, no âmbito das 

suas competências, prestará os serviços especializados necessários à aprendizagem e à inclusão, 

tal como refere o artigo 84.º e seguintes deste RI. 

 

Artigo 6º 

Assistentes operacionais 

 

1. Além dos deveres consignados no artigo169.º deste RI, os assistentes operacionais poderão 

apoiar e/ou acompanhar alunos na aplicação de medidas. 
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Artigo 7º 

Técnicos do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

 

1. Os técnicos pertencem à equipa multidisciplinar do Laboratório de Aprendizagens criado pelo 

PIICIE. 

2. Os elementos da equipa multidisciplinar do PIICIE, dentro das suas competências e de acordo 

com o plano e regimento próprios, apoiam nas medidas de apoio à inclusão, sempre que são 

solicitados. 

 

 

Artigo 8º 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva desenvolve a sua ação numa cooperação 

entre todos os docentes que a integram e destes com a Direção e Gestão do Agrupamento, 

assegurando a condução do processo de identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, em função das características de cada aluno, no acompanhamento e na monitorização da 

eficácia da aplicação dessas mesmas medidas, reforçando o envolvimento dos docentes, dos 

técnicos, dos pais ou encarregados de educação e do próprio aluno. 

 

 

 

 

Artigo 9º 

Composição 

 

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

 

2. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:  

a) Um dos docentes que coadjuva o diretor; 

b) Um docente de educação especial;  

c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes 

níveis de educação e ensino;  

d) Um psicólogo.  

 

3. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar: 

a) O docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma do aluno; 

b) Outros docentes do aluno; 

c) Técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI);  

d) Outros técnicos que intervêm com o aluno. 

 

4. Cabe ao diretor designar: 

a) Os elementos permanentes;  

b) O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar;  

c) O local de funcionamento.  
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Artigo 10º 

Competências 

 

1. No início de cada ano escolar cabe aos elementos elaborar o seu Regimento Interno, proceder à sua 

alteração ou revisão, sempre que se justifique; 

 

2. Assegurar a concretização das decisões do Conselho Pedagógico e da Direção; 

 

3. Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;  

 

4. Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

 

5. Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem;  

 

6. Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;  

 

7. Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o programa 

educativo individual e o plano individual de transição previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 

25.º do DL nº 54/2018 de 6 de julho;  

 

8. Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.  

 

 

9. O trabalho a desenvolver no âmbito da equipa multidisciplinar, designadamente a mobilização de 

medidas de suporte à aprendizagem bem como a elaboração do relatório técnico -pedagógico e do 

programa educativo individual, quando efetuado por docentes, integra a componente não letiva do 

seu horário de trabalho. 

 

10. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar:  

a) Identificar os elementos variáveis referidos no n.º 3 do artigo anterior;  

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 4.º do DL nº 54/2018 de 6 de julho, consensualizando respostas 

para as questões que se coloquem. 

 

 

Artigo 11º 

Funcionamento 

 

1. A Equipa reúne sempre que seja convocado pelo respetivo Coordenador ou sempre que um aluno 

seja encaminhado para ser reavaliado; 

 

2. Cada docente toma conhecimento da reunião através de convocatória ou correio eletrónico; 
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3. A convocatória de cada reunião é feita com quarenta e oito horas de antecedência, devendo nela 

constar, de forma explícita, os assuntos a tratar na reunião, incluindo os assuntos que para esse fim 

lhe forem indicados por qualquer membro com antecedência de 5 dias, atendendo à data da reunião; 

 

4. Formas de votação: A votação de qualquer proposta é nominal, excetuando deliberações que 

envolvam um juízo de valor, sobre comportamentos ou qualidades de pessoas, que serão tomadas 

por escrutínio secreto; 

 

 

Artigo 12º 

Organização 

 

 

1. As reuniões têm um presidente e um secretário. 

 

2. São atribuições do secretário: Lavrar a ata e proceder à sua entrega na Direção, sendo que esta é 

primeira lida pelo Coordenador.  

 

3. São atribuições do presidente: Abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o 

cumprimento das leis e a regularidade das deliberações. Pode ainda suspender, ou encerrar 

antecipadamente a reunião, quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão 

fundamentada a incluir na ata, podendo essa decisão ser revogada quando dois terços dos presentes 

votarem favoravelmente; 

 

 

Artigo 13º 

Centro de Apoio à Aprendizagem 

 

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem (Art.º13.ºdo DL 54/2018) constitui uma estrutura de apoio 

agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. Funcionando 

numa lógica de serviços de apoio à inclusão, o centro de apoio à aprendizagem insere-se no 

continuum de respostas educativas disponibilizadas pela escola. Este modelo de Centro de Apoio à 

Aprendizagem aglutina o anterior modelo de Unidade Especializada transformando-se num espaço 

dinâmico, plural e agregador dos recursos humanos e materiais, mobilizando para a inclusão os 

saberes e competências existentes na escola, valorizando, assim, os saberes e as experiências de 

todos. A ação educativa promovida por ele é subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno, 

convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente de educação 

especial. 

 

 

Artigo 14º 

Objetivos Gerais  

 

1. 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.  

 

2. Promover o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar.  
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3. Promover o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

 

 

 

Artigo 15º 

Objetivos Específicos 

 

1. Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos 

demais contextos de aprendizagem.  

 

2. Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem.  

 

3. Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas 

componentes do currículo.  

 

4. Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinar que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar.  

 

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

aprendizagem.  

 

6. Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

 

 

Artigo 16º 

Valências 

 

1. Sala C8 – Espaço físico para dar resposta ao previsto no nº5 do artigo 13º do DL n.º54/ 2018; 

2. SPO; 

3. Gabinete do aluno; 

4. Sala de estudo; 

5. Apoio às diferentes disciplinas; 

6. Tutorias; 

7. Biblioteca Escolar / Sala do futuro; 

8. Desporto Escolar; 

9. Clubes. 

 

Artigo 17º 

Intervenção Precoce na Infância – SNIPI 

 

1. O Agrupamento de Escolas da Sertã é o Agrupamento de referência no Concelho de Oleiros. 

Assegura a colocação de docentes, em contexto de mobilidade, permitindo, em parceria com os 

serviços de saúde e de segurança social, estabelecer mecanismos que garantam a universalidade na 

cobertura da intervenção precoce às crianças e famílias, no concelho. 

 

 

Artigo 18º 

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
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1. São medidas de suporte à aprendizagem e à Inclusão:   

a) Medidas Universais são as respostas educativas que a escola disponibiliza para responder à 

generalidade dos alunos com o objetivo de melhoria das aprendizagens. Entre outras, 

consideram-se:  

i. Diferenciação Pedagógica;  

ii. Acomodações Curriculares;   

iii. O enriquecimento Curricular;   

iv. Promoção do comportamento pró-social;  

v. A intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos.  

 

b) Medidas Seletivas: Visam colmatar as medidas de suporte à aprendizagem, não supridas pelas 

Medidas Universais. São elas:  

i. Percursos Curriculares Diferenciados;  

ii. Adaptações Curriculares Não significativas;  

iii. Apoio Psicopedagógico  

iv. Antecipação e reforço de Aprendizagens  

v. Apoio Tutorial 

 

2. A monitorização e avaliação da aplicação destas medidas são realizadas pelos responsáveis da sua 

implementação de acordo com o referido no Relatório Técnico Pedagógico. 

a) Medidas Adicionais: Visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da 

comunicação, interação, cognição ou aprendizagens que exigem recursos especialidades de 

apoio à aprendizagem e à inclusão. A mobilização destas medidas depende da demonstração da 

insuficiência das medidas anteriores.  

i. Frequência do ano de escolaridade por disciplinas  

ii. Adaptações Curriculares significativas   

iii. Plano Individual de transição   

iv. Desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado  

vi. Desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e Social. 

 

3. A aplicação destas medidas requer a intervenção de recursos especializados e do docente de 

educação especial enquanto dinamizador, articulador e especialista, devendo ser implementadas, 

preferencialmente, em contexto de sala de aula.  

 

4. As medidas Universais, Seletivas e adicionais podem ser aplicadas em simultâneo.  

 

 

Artigo 19º 

Determinação de Necessidade de Medidas 

 

1. De modo a responder de forma adequada às necessidades individuais dos alunos, e após processo de 

identificação de acordo com a filosofia e diretrizes do Decreto-lei 54/2018- Artigo 20.º), são 

aplicados os seguintes documentos:   

a) Relatório Técnico-pedagógico, elaborado pela Equipa Multidisciplinar Permanente e Variável, 

com a concordância do encarregado de educação, aprovado pelo Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico.  



9 

 

b) Programa Educativo Individual, para alunos com medidas Adicionais e Adaptações Curriculares 

Significativas. Integra medidas de suporte à inclusão, a definir pela Equipa Multidisciplinar. É 

monitorizado e avaliado nos temos previstos no Relatório Técnico Pedagógico.  

c) Plano Individual de transição, destina-se a alunos com medidas adicionais, possuidores de um 

PEI. Inicia-se três anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória e visa promover a 

transição para a vida pós-escolar e ou profissional.  

 

2. Estes documentos deverão constar no processo individual do aluno. Toda a informação está sujeita 

à confidencialidade e proteção de dados, sujeita a sigilo profissional conforme o disposto no artigo 

26.º do do DL nº 54/2018 de 6 de julho. 

 

3. Procedimentos para a determinação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão: 

a) A identificação da necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão deve ser apresentada ao diretor do agrupamento de escolas, devidamente fundamentada, 

por iniciativa dos docentes, técnicos de outros serviços que intervêm com o aluno, pais ou 

outros. 

b) No prazo de três dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da respetiva apresentação, o diretor 

solicita à equipa multidisciplinar a avaliação da necessidade de mobilização de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão. 

c) A equipa multidisciplinar procede à análise da informação disponível, ouve os pais, o aluno e 

sempre que necessário solicita a colaboração de outros profissionais que possam contribuir para 

um melhor conhecimento do aluno. O processo de avaliação da necessidade de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão deve contemplar dados relativos aos contextos e às 

singularidades do aluno. 

d) Em posse de informações que identifiquem o que facilita e o que dificulta o progresso e o 

desenvolvimento do aluno, acompanhadas das respetivas evidências, poder-se-á planear e 

intervir casuisticamente de acordo com as potencialidades, expetativas e necessidades de cada 

aluno. 

e) O processo de avaliação dará lugar à mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão de diferentes níveis, designadamente medidas universais, medidas seletivas ou medidas 

adicionais. 

f) Sempre que a equipa multidisciplinar conclua que apenas devem ser mobilizadas medidas 

universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia útil 

seguinte ao da respetiva deliberação, devolve o processo ao diretor com esta indicação, não 

havendo lugar à elaboração do relatório técnico-pedagógico. O diretor devolve o processo ao 

educador de infância, professor titular de turma ou diretor de turma para comunicação da decisão 

aos pais e para que sejam ativadas as respostas na escola e na turma que potenciem a 

participação e o sucesso escolar do aluno. 

g) Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclui pela necessidade de medidas seletivas ou 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, no prazo máximo de 30 dias úteis, deverá 

elaborar o relatório técnico-pedagógico e, apenas quando o aluno precisa de adaptações 

curriculares significativas, o programa educativo individual. 

h) O relatório técnico-pedagógico é submetido à aprovação dos pais, datado e assinado por estes e, 

sempre que possível, pelo aluno. Somente após este procedimento é homologado pelo diretor, 

ouvido o Conselho Pedagógico. 

i) Após esta primeira identificação, o Coordenador da EMAEI regista os dados do aluno em 

grelhas de monitorização na drive, permite o acesso ao diretor de turma para que este insira 

novos dados que sejam relevantes ao longo do processo escolar do aluno. 

j) A EMAEI monitoriza as grelhas todos os períodos, podendo determinar novas medidas 

consoante a necessidade do aluno, procedendo para tal à elaboração ou adenda ao relatório 

técnico pedagógico. 
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Artigo 20º 

Avaliação das aprendizagens, progressão e certificação 

 

1. A Equipa multidisciplinar pode propor ao Diretor da escola, com a concordância do encarregado de 

educação, o ingresso antecipado ou o adiamento da matrícula, conforme art.º 27 º do DL nº 

54/2018, e do disposto no art.º 8º do Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto.  

 

2. A Progressão dos alunos realiza-se: 

a) O Alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

realiza-se nos termos previstos da lei. 

b) A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão realizam-se nos termos definidos no RTP e no PEI.  

 

3. A Certificação processa-se da seguinte forma: 

a) No final do seu percurso escolar, todos os alunos têm direito à emissão de certificado/diploma de 

conclusão da escolaridade obrigatória.  

b) No caso dos alunos que seguiram um percurso escolar com adaptações curriculares 

significativas, deverá constar no seu certificado o ciclo ou nível de ensino concluído e a 

informação curricular relevante do PEI, assim como das áreas e experiências desenvolvidas ao 

longo da implementação do PIT. 

 

 

 No artigo 87.º do RI, Competências do SPO, no ponto 6, são revogadas as alíneas a) e b) e são 

aditadas as seguintes: 

 

a) As definidas como elemento permanente da EMAEI; 

 

b) Responsável pela implementação da medida seletiva, apoio psicopedagógico; 

 

(…) 

 

 

 No artigo 180.º do RI, Direitos, no ponto 1: 

(…) 

g) Participar na orientação educativa do(s) seu(s) educando(s) e/ou na identificação de opções 

curriculares da escola; 

(…) 

 

É aditado o seguinte ponto: 

2. São ainda direitos dos pais e encarregados de educação cujo(s) educando(s) esteja(m) 

referenciado(s) com as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão a: 

a) Participar nas reuniões da equipa multidisciplinar; 

b) Participar na elaboração e na avaliação do programa educativo individual; 

c) Solicitar a revisão do programa educativo individual; 

d) Consultar o processo do seu filho ou educando; 

e) Ter acesso a informação adequada e clara relativa ao seu filho ou educando. 


