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Grupo de Questões A – Ação prévia à adaptação Regional do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

 

1. No âmbito da educação especial, qual a legislação atualmente em vigor na RAM?  

R: Atualmente e, até se proceder à adaptação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho à Região Autónoma 

da Madeira (RAM), está em vigor o Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro.  

Verifica-se uma exceção para os alunos que necessitem de adaptações curriculares significativas 

(informação aprofundada na questão nº 20, pág. 16). 

 

2. O que é possível fazer antes da adaptação regional? 

R: É possível e aconselhável: 

 retirar o FOCO do diagnóstico - investir mais tempo na identificação e na eliminação de 

barreiras à presença, à participação e à aprendizagem e menos a procurar “o que falta ao 

aluno”; 

 colocar o foco nos estilos de aprendizagem, nas metodologias e nas estratégias de ensino; 

 valorizar todo o capital humano da escola como imprescindível para a promoção de uma 

educação que se pretende inclusiva; 

 ter presente o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, em vigor na RAM; 

 rever progressivamente as medidas educativas “Currículo Específico Individual” (CEI) (por 

força do princípio da igualdade, esta medida não deve ser aplicada (Of. Circ. DRE n.º 

102/2018, de 11 de julho); 

 considerar a hipótese de criação de uma equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva. 
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Grupo de Questões B – Equipa multidisciplinar 
 

3. A Escola pode optar já pela criação de uma equipa multidisciplinar? 

R: Sim. 

A escola pode criar a equipa multidisciplinar e é aconselhável. A criação desta equipa facilitará a 

preparação para as mudanças que irão ocorrer.  

 

4. Se sim, como pode ser composta a equipa? 

R: A equipa multidisciplinar de suporte à aprendizagem e à inclusão pode ter a seguinte constituição: 

Creches, Jardins de Infância, Infantários e Escolas do 1.º CEB com pré-escolar 
Elementos permanentes 

 
• O diretor ou o seu representante; 
• Um docente de educação especial; 
• Um membro do conselho escolar; 
• O psicólogo do centro de recursos 

educativos especializados (CREE).  
 

Elementos variáveis 
 

• O docente titular de grupo/turma do aluno; 
• Outros docentes do aluno; 
• Técnicos do CREE; 
• Outros técnicos que intervêm com o aluno. 

 

Quadro 1: Proposta de equipa multidisciplinar Creches, Jardins de Infância e infantários e Escolas do 
1º CEB com pré-escolar 
 

Escolas dos 2.º/3.º CEB, Escolas Integradas e Escolas Secundárias 
Elementos permanentes 

 
 Um representante do órgão de gestão; 
 Um docente de educação especial; 
 Um membro do conselho pedagógico (ou 

um membro por cada nível de ensino); 
 O psicólogo da escola. 

Elementos variáveis 
 

  O diretor de turma do aluno; 
  Outros docentes do aluno; 
  Técnicos do CREE; 
  Outros técnicos que intervêm com o aluno. 

Quadro 2: Proposta de equipa multidisciplinar 2º, 3º Ciclos e Secundário 
 
 

 

A equipa deve definir com a família em que moldes se fará a articulação, tendo presente o direito da 

família a uma efetiva participação em todo o processo que diz respeito ao seu educando. 
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5. A quem compete formar esta equipa? 

R: A formação da equipa compete ao órgão de gestão que deve: 

 indicar os elementos permanentes; 

 indicar o responsável/coordenador da equipa; 

 indicar o local e o horário de funcionamento das reuniões; 

 articular com o coordenador do Centro de Recursos Educativos Especializados (CREE). 

 

6. Quais são as funções do responsável pela orientação/coordenação dos trabalhos? 

R: A este elemento compete: 

 identificar, em parceria com os restantes elementos da equipa permanente, os elementos 

variáveis; 

 convocar os membros da equipa para as reuniões; 

 dirigir os trabalhos. 

 

7. Quais são as funções da equipa multidisciplinar? 

R: Compete à equipa multidisciplinar: 

 sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

 apresentar as necessidades de formação; 

 acompanhar o funcionamento da unidade de ensino especializado/estruturado; 

 garantir a participação dos pais ou encarregados de educação nas decisões; 

 propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

 elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa educativo individual e o 

plano individual de transição;  

 acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

 prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas. 
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8. Como se organiza o trabalho dos psicólogos afetos aos CREE e que desenvolvem a sua 

ação em Creches, Jardins-de-infância, Infantários e Escolas do 1.º ciclo com pré-escolar? 

R: Em relação às creches, Jardins-de-infância, Infantários e Escolas do 1.º ciclo com pré-escolar, 

atendendo a que os psicólogos dos CREE constituem elementos fixos da equipa multidisciplinar, 

recomenda-se que cada estabelecimento de educação, em parceria com o coordenador do CREE, 

defina os horários de reuniões para a identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

em articulação com o psicólogo que apoia a sua escola, considerando que este profissional necessita 

de intervir em vários contextos e Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE). 

 

9. Como se organiza o trabalho dos outros técnicos afetos aos CREE/Equipa de Intervenção 

Precoce na Infância? 

R: No que concerne às outras áreas técnicas, identificada a necessidade de participação de outros 

profissionais como elementos variáveis da equipa multidisciplinar, a solicitação (anexo 1) deve ser 

dirigida ao coordenador do CREE.  

No caso de se tratar de uma criança com idade até aos 6 anos e que ainda não frequente o 1.º ciclo, a 

solicitação deve ser feita à Equipa de intervenção Precoce na Infância (anexo 2).  

 

10. Como deve a escola proceder se optar por não criar a equipa multidisciplinar nesta fase 

prévia à adaptação do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho? 

R: Neste caso, perante uma nova identificação de necessidade de mobilização de medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão, o responsável de grupo/titular de turma/conselho de turma, deve 

proceder, num primeiro momento, à análise das medidas universais já implementadas e a 

implementar na turma, com vista à melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Se as medidas já implementadas não forem consideradas suficientes, deverá solicitar a colaboração 

do psicólogo do CREE/escola e do docente especializado em educação especial que poderão ajudar a 

equacionar outras medidas universais a implementar. 

Se as medidas universais forem consideradas insuficientes, os anexos 3 e 4, acompanhados da 

documentação considerada relevante são remetidos via órgão de gestão para o coordenador do 

CREE/responsável pela Equipa de intervenção Precoce na Infância (no caso de crianças até aos 6 anos 

de idade e que ainda não frequentam o 1.º ciclo), sendo seguidos os procedimentos previstos no 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro. 
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Grupo de Questões C – Abordagem metodológica 
 

11. Em que consiste o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)? 

R: O DUA consiste numa opção que responde à necessidade de organização de medidas universais 

orientadas para todos os alunos. Este modelo centra-se numa abordagem diferenciada, compreensiva 

e inclusiva, direcionada para a diversidade de perfis de aprendizagem e perspetiva a mobilização de 

um conjunto de metodologias disponíveis para otimizar a tomada de decisão dos docentes no que 

concerne essencialmente a como gerir a sala de aula e o processo de aprendizagem. 

Em síntese, o DUA assenta em três grandes princípios destinados a facilitar a aprendizagem e a 

beneficiar todos os alunos:  

 proporcionar múltiplos meios de representação (o quê da aprendizagem); 

 proporcionar múltiplos meios de ação e expressão (o como da aprendizagem); 

 proporcionar múltiplos meios de envolvimento (o porquê da aprendizagem). 

(anexos 5 a 8) 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9rSR0TOi4-o&t=157s 

 
12. A abordagem multinível (medidas universais, seletivas e adicionais) é compatível com o 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro? 

R: Sim. 

A abordagem multinível, embora esteja subjacente à conceção do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, consiste numa opção teórica e metodológica que tem em vista o sucesso educativo de todos os 

alunos, constituindo uma ferramenta essencial no planeamento e ação em sala de aula, pelo que deve 

fazer parte da organização das respostas educativas das escolas. Reforça-se ainda que esta abordagem 

se encontra igualmente prevista no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (artigo 3.º - alínea a)). 

A representação piramidal das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão reflete um contínuo 

de intervenções que variam em termos de tipo, intensidade e frequência, em função da resposta do 

aluno à intervenção. Assim, a eficácia das medidas para responder às necessidades, interesses e 

potencialidades dos alunos ao longo do percurso escolar é monitorizada/avaliada através da resposta 

à intervenção, que por sua vez determinará a mobilização ou não de novas medidas, respeitando o 

“princípio de interferência mínima”. 

 



      EDUCAÇÃO INCLUSIVA – PERGUNTAS E RESPOSTAS 10

 

 

 

 
Fig. 1: Abordagem multinível 

 

13. Que modalidades de intervenção podem adotar quer os docentes, quer os técnicos 

especializados, no âmbito desta abordagem multinível? 

R: Esta perspetiva vem enfatizar o trabalho colaborativo com os vários elementos da comunidade 

educativa para a promoção de experiências educativas que potenciem a participação efetiva dos 

alunos nos vários contextos em que estão inseridos. 

A intervenção de profissionais especializados poderá assim ser desenvolvida em três modalidades 

distintas: modelos colaborativos (apoio de consultoria), apoio em grupo e apoio individual, 

enquadrada numa abordagem multinível: 

- O Nível I – universal  

As intervenções têm como objetivo promover o bem-estar e o sucesso escolar de todos os alunos.  

A intervenção dos docentes e dos técnicos especializados assume uma função eminentemente 

colaborativa, mediante a prestação de apoio de retaguarda a outros professores, pais, pares e outros 

profissionais, transversal às diferentes fases de intervenção educativa (avaliação, planeamento e 

intervenção) e visando a capacitação da equipa educativa.  

São exemplos de medidas universais: 

- o trabalho colaborativo com os pais, docentes, técnicos, assistentes operacionais e outros; 

capacitação das equipas e das famílias; ações de sensibilização em vários domínios; acomodações 
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curriculares (anexos 9 e 10); diferenciação pedagógica; promoção do desenvolvimento 

socioemocional; promoção de competências de linguagem; enriquecimento curricular. 

- O Nível II – seletivas  

Inclui serviços dirigidos a alunos identificados como estando em situação de risco ou que evidenciam 

necessidades de suporte seletivas por não responderem às intervenções de nível I.  

São exemplos de medidas seletivas:  

- práticas de intervenção em pequenos grupos homogéneos; dinâmicas de grupo; dinâmica de pares; 

tutorias; adaptações curriculares não significativas; apoio psicopedagógico, antecipação e o reforço 

das aprendizagens; percursos curriculares diferenciados. 

- O Nível III – adicionais  

Refere-se a intervenções intensivas, implementadas individualmente ou em grupos muito pequenos. 

Geralmente, requerem uma intervenção especializada e dirigem-se a alunos que não respondem 

positivamente às intervenções de nível I e II. 

A intervenção pode ser em pequenos grupos ou individual, sobretudo quando o objetivo é desenvolver 

competências específicas a serem generalizadas. 

Exemplos de medidas adicionais:  

- frequência do ano por disciplinas; treino de competências específicas (ex.: emocionais, sociais, 

cognitivas, motoras); adaptações curriculares significativas; plano individual de transição (transição 

para a vida pós-escolar); desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado; 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social. 
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Grupo de Questões D – Nova identificação de necessidade de medidas 
de suporte à aprendizagem e à inclusão  

 

14. De que forma são mobilizadas as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão? 

R: O responsável de grupo/titular de turma/conselho de turma deverá equacionar as medidas 

universais a implementar para a turma tendo em consideração os estilos de aprendizagem dos alunos. 

Se estas medidas não forem suficientes devem ser seguidas as seguintes orientações (casos novos): 

- apresentar o formulário de identificação da necessidade de mobilização de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão (anexo 3), devidamente fundamentado, ao órgão de gestão do EEE; 

- o órgão de gestão solicita à equipa multidisciplinar a avaliação da necessidade de mobilização de 

medidas ou, no caso de ter optado por não criar a equipa multidisciplinar, ao titular /diretor de turma, 

ao docente especializado em educação especial e ao psicólogo da escola ou do Centro de Recursos 

Educativos Especializados (escolas do 1.º ciclo com pré-escolar); 

- a equipa suprarreferida procede à análise da informação disponível que deve contemplar dados 

relativos aos contextos e às singularidades do aluno (é importante ouvir os pais e o aluno); 

- sempre que a equipa conclua pela mobilização, unicamente, de medidas universais de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, devolve os documentos ao órgão de gestão com esta indicação, não 

havendo lugar à elaboração do Relatório Técnico-Pedagógico (RTP); 

- o órgão de gestão devolve remete os documentos ao educador de infância, professor titular de turma 

ou diretor de turma para comunicação da decisão ao/à encarregado/a de educação e para que sejam 

ativadas as respostas na escola e na turma que potenciem a participação e o sucesso escolar do aluno; 

- perante a necessidade de mobilização de medidas seletivas ou adicionais de suporte à aprendizagem 

e à inclusão, a equipa multidisciplinar deve elaborar o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) (anexo 11). 

No caso de não existir a equipa multidisciplinar na escola, os anexos 3 e 4, acompanhados da 

documentação considerada relevante são remetidos via órgão de gestão para o coordenador do 

CREE/responsável pela equipa de Intervenção Precoce na Infância (no caso de crianças até 6 anos e 

que ainda não se encontrem no 1.º ciclo), sendo seguidos os procedimentos previstos no Decreto 

Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro; 

- nas situações em que a equipa considere necessária a medida adicional adaptações curriculares 

significativas, o Programa Educativo Individual (PEI) (anexo 12) deve ficar concluído no prazo máximo 
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de 60 dias úteis, considerando a data de receção pelo órgão de gestão, em conformidade com o 

previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro. 

- a mobilização das medidas deve ser feita de imediato; 

- o coordenador da implementação das medidas previstas no relatório técnico-pedagógico é o 

educador de infância, o professor titular de turma ou diretor de turma, consoante o caso, em 

colaboração com o docente especializado em educação especial. 

 

15. Mantém-se a inscrição na educação especial? 

R: Não. 

As medidas educativas constam do Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) que integra o processo 

individual do aluno, conforme referido anteriormente. 

 

16. Mantém-se o registo na plataforma GESDIS? 

R: Sim. 

Quando aplicadas medidas seletivas e/ou adicionais, há um registo na plataforma GESDIS para efeitos 

essencialmente de organização de serviços, análise de recursos e monitorização das medidas 

implementadas. 
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Grupo de Questões E – Anos iniciais de ciclo  
 

17. Como proceder no caso de um aluno que se encontre num ano inicial de ciclo (1.º, 5.º, 

7.º ou 10.º anos)? 

R: Considerando a publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as medidas educativas 

aplicadas ao 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade devem adequar-se progressivamente ao previsto 

no artigo 3.º do referido Decreto-Lei, alíneas: a) Abordagem multinível; b) Aprendizagens Essenciais; 

i) Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

(Aplica-se ainda aos alunos que no ano letivo passado frequentaram as turmas que integraram o 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular). 

(Verificar também as questões 28 e 29). 
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Grupo de Questões F – Unidades de ensino 
especializado/estruturado 

 

18. Como se prevê o funcionamento das unidades de ensino especializado em 

multideficiência e surdocegueira e das unidades de ensino estruturado? 

R: As unidades mantêm o seu normal funcionamento; no entanto, cada EEE onde exista uma Unidade 

deverá proceder a uma autoavaliação do seu funcionamento com o suporte da equipa do CREE. 
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Grupo de Questões G – Fase de transição – medida CEI  
 

19. Como proceder no caso de um aluno ao qual já foi aplicada a medida educativa Currículo 

Específico Individual (CEI)? 

R: Todos os alunos que se encontrem abrangidos pela medida educativa currículo específico individual 

(CEI), prevista na alínea e) do artigo 28.º do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2009/M, de 31 de 

dezembro, devem ter o seu programa educativo individual (PEI) reavaliado pela equipa multidisciplinar 

que os acompanha (não confundir com a reavaliação do aluno). 

No caso desta revisão manter a necessidade de adaptações significativas ao currículo, a equipa deve 

proceder à identificação e operacionalização das mesmas com base no Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória, nas aprendizagens essenciais (em anos iniciais de ciclo) e nos demais 

documentos curriculares.  

A elaboração do PEI destes alunos deve considerar as competências e as aprendizagens a 

desenvolver, a identificação das estratégias de ensino e as adaptações a efetuar no processo de 

avaliação, bem como outros dados de relevo para a implementação das medidas e as expectativas 

da família.  

A efetiva alteração da medida concretizar-se-á apenas aquando da alteração da legislação na RAM.  

 

20. O que fazer no caso de um aluno que nunca teve a medida CEI, mas que necessita de 

adaptações significativas ao currículo? 

R: Conforme já referido, por força do princípio de igualdade, não será possível implementar um novo 

CEI, pelo que é considerado o artigo 31.º - “Regime de transição para alunos com a extinta medida 

currículo específico individual” do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, equacionando-se as novas 

situações nos termos do citado preceito.  
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Grupo de Questões H – Plano Individual de Transição (PIT)  
 

21. Tratando-se de um aluno com 15 anos ou mais que já beneficia da medida educativa CEI, 

mantém-se o disposto na Portaria n.º 236/2016, de 20 de junho, em relação ao Plano 

Individual de Transição (PIT)? 

R: Sim.  

Nesta fase, mantém-se o disposto na Portaria n.º 236/2016, de 20 de junho. Sem prejuízo do que foi 

referido em relação ao CEI, deve ser seguida a orientação do Decreto Legislativo Regional n.º 

33/2009/M para o PIT (art.º 26º). Mantém-se também na plataforma PLACE a Matriz Curricular para 

alunos com PIT (mais de 15 anos). 

22. Mantém-se o disposto na Portaria n.º 236/2016, de 20 de junho, no caso de um aluno 

com 15 anos ou mais ao qual nunca foi aplicada a medida CEI, mas que se conclui pela 

necessidade de adaptações curriculares significativas e de um PIT? 

R1: Não.  

O PIT é enquadrado em conformidade com o artigo 26.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

33/2009/M, de 31 de dezembro. 
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Grupo de Questões I – A Intervenção dos docentes e dos técnicos 
especializados 

 

23. Como deve a escola proceder perante a necessidade de solicitar o suporte de técnicos de 

diferentes áreas afetos ao CREE / Equipa de Intervenção Precoce na Infância? 

R: Identificada a necessidade de intervenção de um profissional das diferentes áreas técnicas, a 

solicitação deve ser dirigida ao coordenador do CREE (anexo1).  

No caso específico da psicologia, são os psicólogos afetos aos CREE que intervêm nas Creches/Jardins 

de Infância e nas Escolas Básicas do 1.º ciclo com Pré-Escolar. Quanto às Escolas Básicas dos 2.º e 3.º 

Ciclos e Secundário, bem como às Escolas Integradas, estes profissionais fazem parte dos respetivos 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO). 

No âmbito da Intervenção Precoce na Infância (crianças até aos 6 anos de idade e que ainda não se 

encontram no 1.º ciclo), a primeira análise da necessidade de mobilização de medidas é feita pelos 

psicólogos que apoiam as escolas, enquanto elementos da equipa multidisciplinar permanente. Se 

esta equipa considerar que a criança se enquadra nos critérios de elegibilidade para a intervenção da 

equipa de Intervenção Precoce, procede a esse encaminhamento. 

(No que concerne à colaboração do psicólogo, não é necessário o preenchimento do anexo 1). 

 

24. A adoção de uma abordagem multinível significa que os técnicos e os docentes 

especializados já não realizam uma intervenção direta e individualizada com os alunos? 

R: Não. 

A intervenção direta e individualizada deve ser adotada nos casos em que é indispensável o 

desenvolvimento de competências específicas. 

Os objetivos da intervenção dos técnicos e dos docentes especializados em contexto escolar centram-

se na potenciação dos fatores facilitadores e na redução de barreiras ambientais, que dificultam ou 

impedem o acesso ao currículo e à participação na vida escolar com vista à máxima inclusão nos vários 

contextos.  

A intervenção do psicólogo, do terapeuta da fala, ocupacional ou fisioterapeuta, do técnico da área 

social e de reabilitação psicomotora incidirá sobretudo na habilitação e adequação dos contextos, isto 

é, na criação de suporte e oportunidades de participação, tendo a intervenção direta um menor 

enfoque, sendo adotada, como já foi referido, nos casos em que seja indispensável o desenvolvimento 

de competências específicas com o objetivo das mesmas serem generalizadas. 
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Independentemente dos intervenientes no processo, é a resposta dos alunos à intervenção que irá 

determinar o tipo, a intensidade e a frequência dessa intervenção. 

 

25. Quando realizada a avaliação no âmbito de uma área técnica, o respetivo relatório deve 

constar do processo individual do aluno? 

R: Sim. 

No processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e 

evolução, designadamente relatórios médicos, de avaliação psicológica ou outros que se considerem 

adequados. 

 

26. Que condições são necessárias para que os técnicos especializados desenvolvam um 

trabalho de qualidade? 

R: De forma a garantir a qualidade dos serviços prestados no contexto escolar, é imperativo:  

 um espaço de trabalho com condições que garantam os princípios de qualidade, 

privacidade e confidencialidade;  

 instrumentos técnicos atualizados, aferidos e adaptados aos diferentes públicos-alvo;  

 formação e intervisão;  

 participação nas estruturas da escola, tomando conhecimento das informações e atividades 

desenvolvidas e também, participando ativamente na análise, reflexão e tomada de 

decisões a nível organizacional;  

 definição no plano de trabalho e no horário de tempos para planeamento, preparação de 

atividades, participação em reuniões e outras ações de suporte à intervenção. 

 

27. Como se operacionaliza o trabalho de colaboração entre os CREE e os EEE?  

R: Deve verificar-se um trabalho de estreita colaboração entre os CREE e as escolas, pelo que se sugere 

o seguinte: 

1. realização de reuniões entre os órgãos de gestão dos EEE e o Coordenador do CREE para 

identificar e definir as necessidades específicas de colaboração, apoio e acompanhamento a 

cada escola; 

2. definição do tipo e do nível de colaboração e dos passos seguintes; 

3. definição da forma de monitorização do trabalho desenvolvido. 

 



      EDUCAÇÃO INCLUSIVA – PERGUNTAS E RESPOSTAS 20

 

 

 

Grupo de Questões J – Formulários 
 

28. Em anos iniciais de ciclo, que formulários devem ser utilizados? 

R: Para os alunos que já usufruíam de medidas educativas ao abrigo do Decreto Legislativo Regional 

n.º 33/2009/M, de 31 de dezembro, mantêm-se os documentos em utilização, recomendando-se a 

análise dos mesmos, com vista ao progressivo enquadramento na abordagem multinível (ver questão 

n.º 17). 

(Aplica-se ainda aos alunos que no ano letivo passado frequentaram as turmas que integraram o 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular). 

 
29. Que formulários devem ser utilizados no caso de uma nova identificação de necessidade 

de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão? 

R No caso de uma nova identificação de necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão podem ser utilizados os formulários em anexo ao presente documento (anexos 3, 4, 11, 12 e 

13). Perante a necessidade de medidas seletivas, deve ser elaborado o RTP (anexo 11) e no caso de 

decisão pela medida adicional de suporte à aprendizagem e à inclusão, adaptações curriculares 

significativas, deve ser elaborado o PEI (anexo 12). Quanto aos alunos com 15 anos ou mais, aos quais 

foi aplicada a medida adicional adaptações curriculares significativas, deve ser utilizado o formulário 

de PIT (anexo 13). 

  

(A equipa pode verificar outros anexos que considere úteis no Manual de Apoio à Prática, da 
Direção-Geral de Educação: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/manual_de_apoio_a_pratica.pdf). 
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Anexos 
Anexo 1: Formulário de solicitação para participação de técnicos especializados dos CREE na 

equipa multidisciplinar. 

Anexo 2: Formulário de solicitação para participação da equipa de intervenção precoce na 

infância na equipa multidisciplinar. 

Anexo 3: Exemplo de formulário para identificação da necessidade de mobilização de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

Anexo 4: Exemplo de formulário para registo da tomada de decisão relativa à mobilização de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

Anexo 5 – Exemplo de instrumento para autorreflexão – Desenho Universal para a Aprendizagem 

(DUA). 

Anexo 6 - Desenho Universal para a Aprendizagem - lista de verificação do professor. 

Anexo 7 - Exemplo de instrumento de apoio à planificação segundo o Desenho Universal para a 

Aprendizagem. 

Anexo 8 – O que procurar na sala de aula? 

Anexo 9 – Lista de verificação de acomodações. 

Anexo 10 – Exemplo de acomodações curriculares. 

Anexo 11 – Exemplo de formulário de Relatório Técnico-Pedagógico (RTP). 

Anexo 12 – Exemplo de formulário de Programa Educativo Individual (PEI). 

Anexo 13 – Exemplo de formulário de Plano Individual de Transição (PIT). 

Anexo 14 – Portefólio de questões para a exploração das potencialidades, expectativas e 

necessidades na perspetiva do aluno. 

Anexo 15 – Fatores que  afetam o progresso e o desenvolvimento do aluno. 

 

 

 


