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O que é uma Equipa 
Multidisciplinar?



Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro

• Aprova o Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar

• Revoga a Lei n.º 30/2002, de 20 de 
dezembro



Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro

• Artigo 35.º - Equipas multidisciplinares

• 1 - Todos os agrupamentos de escolas ou escolas não
agrupadas podem, se necessário, constituir uma equipa
multidisciplinar destinada a acompanhar em permanência os
alunos, designadamente aqueles que revelem maiores
dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar,
comportamentos de risco ou gravemente violadores dos
deveres do aluno ou se encontrem na iminência de
ultrapassar os limites de faltas previstos no presente Estatuto.

• 2 - As equipas multidisciplinares referidas no número anterior
devem pautar as suas intervenções nos âmbitos da
capacitação do aluno e da capacitação parental tendo como
referência boas práticas nacional e internacionalmente
reconhecidas.
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• 3 - As equipas a que se refere o presente artigo têm uma constituição
diversificada, prevista no regulamento interno, na qual participam
docentes e técnicos detentores de formação especializada e ou de
experiência e vocação para o exercício da função, integrando, sempre
que possível ou a situação o justifique, os diretores de turma, os
professores-tutores, psicólogos e ou outros técnicos e serviços
especializados, médicos escolares ou que prestem apoio à escola, os
serviços de ação social escolar, os responsáveis pelas diferentes áreas e
projetos de natureza extracurricular, equipas ou gabinetes escolares de
promoção da saúde, bem como voluntários cujo contributo seja relevante
face aos objetivos a prosseguir.

• 4 - As equipas são constituídas por membros escolhidos em função do
seu perfil, competência técnica, sentido de liderança e motivação para o
exercício da missão e coordenadas por um dos seus elementos designado
pelo diretor, em condições de assegurar a referida coordenação com
caráter de permanência e continuidade, preferencialmente, um psicólogo.



5 - A atuação das equipas multidisciplinares prossegue, designadamente, os
seguintes objetivos:

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) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas
situações referidas no n.º 1;

d) 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;

e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias,
sempre que essa missão lhe seja atribuída;
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f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação
com outras equipas ou serviços com atribuições nessa área;

g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou
privadas, da comunidade local, designadamente com o tecido socioeconómico e
empresarial, de apoio social na comunidade, com a rede social municipal, de modo
a participarem na proposta ou execução das diferentes medidas de integração
escolar, social ou profissional dos jovens em risco previstas neste Estatuto;

h) Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco,
designadamente, para os efeitos e medidas previstas neste Estatuto, relativas ao
aluno e ou às suas famílias;

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

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

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.
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EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES NA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA



Recursos específicos de apoio à 
aprendizagem e à inclusão

Recursos humanos 
específicos

• Docentes de 
educação especial

• Técnicos especializados

• Assistentes 
operacionais

Recursos organizacionais 
específicos

• Equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva (EMAEI)

• Centro de apoio à 
aprendizagem (CAA)

• Escolas de referência 
(visão, bilingue, IP, )

• CR TIC

Recursos específicos 
existentes na 
comunidade

• Equipas locais de 
intervenção precoce. 

• Equipas locais de saúde 
escolar dos ACES/ULS.

• CPCJ

• CRI

• Instituições da 
comunidade

• Estabelecimentos de 
educação especial com 
acordo de cooperação 
com o ME



Que modelo de EMAEI será melhor? 
Porquê?



Ação Interdisciplinar – mesmo foco!



Equipa de Apoio à Educação inclusiva 

Elementos permanentes

• Um membro da equipa do 
diretor 

• Três membros do conselho 
pedagógico com funções de 
coordenação pedagógica de 
diferentes níveis de educação 
e ensino 

• Um docente de educação 
especial 

• Psicólogo (técnico 
especializado) 

Elementos variáveis

• O educador, o professor titular 
de turma ou o diretor de 
turma do aluno, consoante o 
caso. 

• Outros docentes do aluno, 
bem como técnicos do CRI que 
prestam apoio à escola ou 
outros.

• Estes elementos são 
identificados pelo 
coordenador da equipa, em 
função de cada caso.



Tarefa 1 (15min.): Tendo em conta o 
seu AE/ENA proponha uma EMAI.

Elementos permanentes

• Um membro da equipa do 
diretor 

• Três membros do conselho 
pedagógico com funções de 
coordenação pedagógica de 
diferentes níveis de educação 
e ensino 

• Um docente de educação 
especial 

• Psicólogo (técnico 
especializado) 

Elementos variáveis

• O educador, o professor titular 
de turma ou o diretor de 
turma do aluno, consoante o 
caso. 

• Outros docentes do aluno, 
bem como técnicos do CRI que 
prestam apoio à escola ou 
outros.

• Estes elementos são 
identificados pelo 
coordenador da equipa, em 
função de cada caso.



Docente de Educação Especial: 
que papel?



Docente de Educação Especial

• O docente de educação especial constitui-se como parte ativa das 
equipas educativas na definição de estratégias e acompanhamento 
da diversificação curricular.

• Recurso humano específico de apoio à aprendizagem e à inclusão
• Integra a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva
• Medidas adicionais de suporte à aprendizagem que requerem a 

intervenção de recursos especializados, deve convocar-se a 
intervenção do docente de educação especial enquanto 
dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos meios 
e materiais de aprendizagem, implementadas preferencialmente 
em contexto de sala de aula 

( artigos 10.º, 11.º e 12.º da proposta legislativa)



Tarefa 2 (30min.): 

Breve análise 
SWOT do papel do 
docente de 
Educação Especial 
nos AE/ENA em 
pequeno grupo



Papel do Docente de Ed. Especial
Colaborar na criação de oportunidades que valorizem a participação de todos os 
alunos na sala de aula, por exemplo, através do planeamento das aulas; da criação de 
grupos de trabalho de alunos com um objetivo em mente; do estímulo à participação;

Ser um exemplo para os docentes do aluno; 

Conhecer os conteúdos das disciplinas assim como práticas inclusivas (ex.: 
planeamento das aulas, práticas de avaliação) que permitam uma devida colaboração 
com o docente da disciplina; 

Intervir de forma específica de acordo com a problemática do aluno, partilhar o 
ensino com o docente da turma, ensinar pequenos grupos heterogéneos de alunos ou 
um ensino individual;

Desempenhar, sempre que necessário, um papel no planeamento curricular ou 
educacional, na definição das acomodações e na tomada de decisão com os docentes 
da turma ou outros serviços, adaptando ou modificando o currículo e o ensino 
facilitando a participação de todos em ambientes de aprendizagem 
regulares/comuns; 



Papel do Docente de Ed. Especial
Orientar o docente da turma para a prática de um ensino diferenciado, para um 
desenho universal para a aprendizagem, para uma intervenção multinível; 

Apoiar os docentes de turma no trabalho de coadjuvação, nomeadamente, através 
do conhecimento das características dos alunos, dos programas educativos, dos 
apoios necessários; 

Cocriar oportunidades e ser um exemplo que permita aos alunos apreciar a 
diversidade na sala de aula, na escola, na comunidade; 

Ser um elemento fundamental no apoio à transição para a vida pós-escolar; 

Desenvolver conhecimento ao nível de uma intervenção especializada e 
personalizada que potencie o envolvimento e o sucesso do aluno; 

Promover comportamentos positivos nos alunos; 

Participar com a direção da escola na orientação da intervenção dos vários 
profissionais que atuam junto do aluno.



Técnicos
Especializados

Abordagem 
biopsicossoci
al do aluno 

Terapeutas 
da fala

Terapeutas 
ocupacionai

s

Fisioterapeu
tas

Psicólogos
Técnicos de 

serviço 
social

Formadores

... 

(artigos 7.º, 11.º e 12.º da proposta legislativa)

• Recursos humanos 
específicos de apoio 
à aprendizagem e à 
inclusão.

• Integram a EMAEI. 

• Função de consultoria 
colaborativa a apoio 
aos docentes



Assistentes operacionais 
• Recurso humano específico de apoio à aprendizagem e à 

inclusão.
• Papel fundamental na efetivação de um clima inclusivo nas 

escolas.  
• Elementos variáveis da EMAEI.
• Articulação com docentes dos alunos e com os 

encarregados de educação. 
• Facilitar a inclusão e estimular a interação dos alunos com 

problemáticas junto dos seus pares no recreio.
• Capacidade de trabalho colaborativo e gestão de conflitos. 
• Acompanhamento dos alunos na realização de atividades 

de vida diária (ex.: autonomia pessoal e social). 

(artigo 11.º da proposta legislativa)



EMAEI: que competências?



Avaliação compreensiva do aluno (CASE)

Recolher evidências e dados 
significativos

Análise dos dados de avaliação 
compreensiva do aluno (CASE)

Conduzir o processo de avaliação 
de necessidades educativas 

PAIS/ EE



Análise dos dados de avaliação 
compreensiva do aluno (CASE)

Identificação da necessidade de medidas 
de suporte à aprendizagem e à inclusão 

Mobilização de medidas -universais, 
seletivas ou adicionais 

Identificar medidas de suporte a mobilizar 
para responder a necessidades educativas 

PAIS/ EE

PAIS/ EE



Instrumentos de avaliação e 
monitorização

Auto-avaliação

Sistematização da avaliação

Definição de papeis

Acompanhar e monitorizar a aplicação de 
medidas de suporte à aprendizagem 



Seleção das estratégias 
mais adequadas e 

enquadradas numa 
perspetiva de desenho 

universal. 

Trabalho colaborativo 
(TC)

Atenção a fatores 
potenciadores da 

aprendizagem e do TC 

Avaliação sistemática 
das práticas, das 

atitudes e dos 
contextos. 

Prestar aconselhamento aos docentes na 
implementação de práticas pedagógicas inclusivas 



Elaborar o RTP

• fundamenta a mobilização de medidas seletivas e/ou adicionais

• Até 20 dias úteis após a identificação das necessidades do 
aluno

Elaborar o PEI /  PIT

Acompanhar os centros de apoio à aprendizagem (CAA)

Sensibilizar a comunidade educativa para a educação 
inclusiva 

Outras competências



Tarefa 3 (15min.): 

A que atender para 
que a EMAEI 
desempenhe as suas 
funções?

Que sugestões?

Que tempos pré-definidos analisar o 
trabalho que desenvolve (processo 
e impacto)? 

Que objetivos? 

Que indicadores de avaliação/ 
monitorização?

Que funções atribuídas aos 
elementos? 

Os processos estão devidamente 
organizados e acessíveis a todos os 
elementos? 



Checklist – Monitorização da aplicação de medidas de 
suporte à aprendizagem

1.  A escola garante a todos os alunos o acesso aos apoios de que possam necessitar para 
concretizar o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento? 

2.  A ação pedagógica assenta na diferenciação no processo de ensino e de aprendizagem (nos 
métodos, nos instrumentos, nas atividades nos tempos e na avaliação)? 

3.  Os apoios são decididos caso a caso, assegurando uma abordagem multinível? 

4.  São respeitados os interesses e necessidades de cada aluno? 

5.  Os alunos são ouvidos? 

6.  Os pais e encarregados de educação são envolvidos nas tomadas de decisão 
relativas aos seus educandos?  

7.  A gestão do tempo é flexível de modo a respeitar a singularidade de cada aluno?



Dúvidas? Questões?


