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ALUNOS
CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS/TURMAS

EPE, 1.º, 2.º E 3.º CICLO

Na constituição de turmas, em qualquer dos níveis de educação e ensino, deverão
prevalecer critérios de ordem pedagógica e de acordo com a legislação em vigor. Além
disso, são definidos os seguintes critérios:
1. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o
equilíbrio relativamente à idade, ao sexo e ao aproveitamento escolar.
2. As turmas devem ser constituídas, preferencialmente, pelas Equipas Educativas de
cada ano de escolaridade, por serem detentores de toda a informação pedagógica
interna da turma e dos alunos, considerada essencial para o efeito.
3. Os alunos vindos do estrangeiro, cujo Português seja segunda língua, isto é
Português como Língua Não Materna (PLNM), serão colocados, sempre que possível,
na mesma turma, a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto na lei.
4. Na constituição das turmas deve ser respeitada, sempre que possível, a continuidade
do grupo ou turma desde que daí resulte benefício para os alunos.
5. Em caso de necessidade de desagregar as turmas, os blocos de alunos a retirar
devem ser objeto de ponderação da equipa de constituição das turmas, no sentido
de manter o grupo/turma equilibrado.
6. Na elaboração das turmas participam também os docentes da educação especial
(Ed.E) para a distribuição dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE)
pelas diferentes turmas.
7. As turmas que incluam alunos com NEE de caráter permanente deverão ter em linha
de conta as especificidades dos alunos visados e as caraterísticas dos alunos da
turma acolhedora.
8. A mudança de grupo/turma pode ocorrer no início do ano letivo ou no seu decurso
carecendo sempre da apreciação do conselho de ano. Desta decisão será dado
conhecimento ao EE.
9. A mudança de turma carece do parecer do encarregado de educação, sem caráter
vinculativo, da decisão do Conselho de Ano, ponderadas as caraterísticas da turma
acolhedora.
10. A distribuição dos alunos retidos e ou com problemas de comportamento far-se-á de
forma equilibrada pelas várias turmas, tendo em atenção o seu nível etário, o seu
perfil e as orientações emanadas pelos conselhos de turma (CT) e conselhos de ano
(CA).
11. Caso o número de alunos retidos não permita viabilizar a manutenção da mesma
constituição da turma, deverá ser implementada uma estratégia que tenha em linha
de conta o menor prejuízo para a turma e para os alunos a integrar na mesma.

3/15

DOSSIÊ ANEXO AO PEA E RIA

2019-2020

12. Em casos devidamente fundamentados pelo professor titular de turma, pelo
Conselho de Ano e com a aprovação do Conselho Pedagógico, um aluno retido pode
ser integrado numa turma do ano que efetivamente vai frequentar, a fim de evitar
turmas com alunos de vários níveis e sempre que se verifique que esta situação seja
benéfica para o aluno.
13. Na formação de turmas do 1.º ano os grupos oriundos dos Jardins de Infância, serão
divididos de acordo com as preferências manifestadas pelos EE e as informações das
Educadoras de Infância.
14. Na formação de turmas do 1.º ano de escolaridade são tidas em consideração as
informações proporcionadas pelas educadoras da Equipa Local de Intervenção
Precoce (ELI) sobre cada criança matriculada neste agrupamento, bem como os
relatórios médicos, de forma a cumprir os preceitos da educação inclusiva.
CRITÉRIOS GERAIS DE ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS
1. No 1.º Ciclo, no período da manhã são lecionadas as componentes do currículo
Português, Matemática e Estudo do Meio.
2. No caso de Inglês, sempre que possível, deve distribuir-se de forma alternada,
lecionar uma hora no turno da manhã e outra no turno da tarde.
3. No turno da tarde são lecionadas as componentes do currículo das áreas de
expressão e educação física, bem, como as atividades de enriquecimento curricular.
4. No turno da tarde é aplicada a flexibilização horária sempre que necessário.
5. No caso do 2.º e 3.º ciclo são distribuídos oito (8) tempos por dia.
6. As turmas de EMRC incompletas devem ficar SEMPRE no início ou no final do turno,
no caso do 1.º ciclo são lecionadas no período da tarde.
7. O turno principal das turmas do 5.º, 7.º, 9.º Ano é de manhã. Nas restantes turmas,
6.º e 8.º ano têm o turno principal no período da tarde.
8. As Línguas Estrangeiras – ING/FRA/ESP/ALE – não podem ocorrer de forma seguida
no mesmo dia.
9. A disciplina de Educação Física não deve ser lecionada em dias seguidos.
10. As turmas com poucos alunos devem ficar em salas pequenas.
11. A disciplina de Educação Tecnológica do 3º ciclo deve ser alocada na sala 1.01.
12. A disciplina de Educação Visual do 3º ciclo funciona na sala 1.05, sempre que
possível.
13. A disciplina de Educação Visual e Educação Tecnológica do 2º ciclo funcionam na sala
2.08 e 1.01.
14. Sempre que possível, as turmas de 5º e 6º ano devem ter 50’ de Ciências Naturais na
sala 2.06.
15. Sempre que possível, todas as turmas do 2.º e 3.º ciclo devem ter, pelo menos 50’
de Matemática na sala 2.03.
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16. As turmas de ITIC E CIDADANIA de 5.º, 6.º, 7.º e 8º ano distribuem-se da seguinte
forma:
TIC/CD

TIC/CD

TIC/CD

TIC/CD

Semestral – 50’

Semestral – 50’

Semestral – 50’

Semestral – 50’

5.º A, B, C, D, E, F

6.º A, B, C, D, E, F, G

7.º A, B, C, D, E, F, G

8.º A, B, C, D, E, F, G, H

17. TIC no 5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano a lecionar só na sala 2.01.
18. A sala de Educação Musical é a 2.13.
19. Reservar, bloco 100’ comum para as coordenadoras de ano [5.ºAno: Sameiro
Sampaio, 6.ºAno: Nuna Magalhães, 7.º Ano: Júlia Chaves, 8.º Ano: Regina Basto: e
9.º Ano: Céu Oliveira].
20. Reservar a tarde de 5.ª feira para o Conselho Pedagógico.
21. A última aula de um dia não deve ser a primeira do dia seguinte.
22. Marcar os tempos comuns aos elementos da ECAVA – 3.ªfeira 16:05- 18:00H.
23. As disciplinas de Ciências Naturais e Física Química no 3.º ciclo desdobram num
tempo de 50’. Estas aulas decorrem nos laboratórios 1.02 e 1.04.
24. No 7.º Ano Ciências Naturais fica com 3 tempos para cada grupo de alunos e 4
tempos para os professores.
25. No 7.º ano a disciplina de Português desdobra um tempo de 50’ com a disciplina de
Matemática.
26. Sempre que possível o último tempo ou bloco deverá ser de natureza prática nas
turmas com dia misto.
27. Turnos da manhã:
M
T

5.º Ano
A, B, C, D, E, F

6.º Ano

7.º Ano
A, B C, D, E, F, G

A, B, C, D, E, F, G

8.º Ano

9.º Ano
A, B, C, D, E, F, G

A, B, C, D, E, F, G, H

28. Se possível, 6.ª feira de tarde terminar as aulas às 16:05 para todos os anos de
escolaridade do 2.º e 3.º ciclo.
29.
PROFESSORES
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO
1.

EPE, 1.º, 2.º E 3.º CICLO

A atribuição do serviço docente terá como principal objetivo a continuidade

pedagógica, sempre que possível.
2.

O serviço a distribuir a cada docente incluirá a componente letiva e não letiva

traduzida em minutos e tempos de 50 minutos, no caso do 2.º e 3.º ciclo e de 60
minutos no caso da Educação Pré-escolar e 1.º ciclo.
3.

O tempo de estabelecimento a incluir na componente não letiva de todos os

docentes do agrupamento é de 150 minutos no caso dos docentes do 2.º e 3.º ciclo e
120 minutos no caso da educação pré-escolar e 1.º ciclo.
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Sempre que possível será atribuído ao docente tempo para prestação de apoio aos

alunos na modalidade de grupo ou na sala de estudo. No caso dos professores de
Educação Física o mesmo tempo poderá ser atribuído para a dinamização de modalidades
de desporto escolar.
5.

Quando um docente da educação pré-escolar ou do 1.º ciclo deixar de ter

continuidade com um grupo/turma e existir mais que uma possibilidade de escolha, a
mesma será realizada em função da graduação profissional.
6.

Aos coordenadores de estabelecimento com turma serão atribuídas as horas de

estabelecimento para o exercício dessas funções.
7.

Ao docente que desempenhar a função de coordenador de departamento da

educação pré-escolar e 1.º ciclo, coordenadores de ano e coordenador pedagógico do 1.º
ciclo serão atribuídas, para o exercício dessas funções, horas de estabelecimento.
8.

Todos os docentes que pertencem ao Conselho Pedagógico têm semanalmente

reuniões/encontros no tempo marcado no seu horário para em conjunto debater e
analisar documentos, acompanhar projetos, elaborar documentos, supervisionar a
aplicação das suas deliberações e recomendações ao nível de cada departamento.
9.

Aos

docentes

serão

atribuídas

funções

na

componente

não

letiva

para

cumprimento do previsto na legislação em vigor.
10.

A distribuição do serviço pelas equipas educativas terá como cuidado principal,

dentro do possível, a atribuição do menor número de níveis e turmas por professor,
respeitando a legislação em vigor.
11.

Em

função

da

colocação

de

docentes

por

condições

específicas

(CE)

designadamente mobilidade por doença e de situações de insuficiência letiva será
efetuada a redistribuição do serviço por todos os docentes do grupo, de forma a
equilibrar a carga letiva de cada um e permitir mais atividades de diferenciação
pedagógica

aos

alunos

com

dificuldades

de

aprendizagem

ou

otimização

das

aprendizagens, coadjuvação e tutorias.
12.

Os cargos serão desempenhados pelos docentes designados e/ou eleitos para

essas funções, constando no seu horário o tempo destinado ao seu exercício.
13.

As horas a prestar apoio educativo serão planificadas em atividades a desenvolver

com e para os alunos, competindo ao respetivo coordenador de departamento elaborar o
plano de aplicação e seu cumprimento.
14.

A Oferta Complementar será distribuída da seguinte forma: (1.º e 2.º ano Leitura

recreativa e C. Experimentais); 3.º e 4.º Hypatiamat e C. Experimentais; 6.º ano “Saber
e fazer + Ciência” 7.º ano “saber e fazer + História”.
15.

No horário dos professores do 2.º ciclo poderão ser integradas as atividades de

enriquecimento curricular (AEC’S) a desenvolver no 1.º ciclo no âmbito dos projetos.
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As AEC’s integram as seguintes componentes: Experimentar para Partilhar,

Atividade física e desportiva, Oficina de Artes, Yoga e Música.
17.

No 1.º ciclo os apoios ao estudo serão lecionados pelos professores colocados para

o efeito (crédito horário) no sentido de melhor responder às necessidades dos alunos.
OFERTA COMPLEMENTAR
A oferta complementar [OC], com recurso ao crédito de agrupamento, foi atribuída
apenas no 6.º e 7.º ano respetivamente com a criação das disciplinas “Saber e fazer +
Ciência” e “Saber e fazer + História”.
Ano de escolaridade
7.º Ano

Professores

Turmas

Disciplina

Mónica Dias

Saber e fazer + História

Francisca Andrade

Saber e fazer + História

Elisabete Machado

Saber e fazer + História

DESDOBRAMENTO DE DISCIPLINAS NO ÂMBITO DO PAE
O desdobramento de turmas é feito num tempo nas disciplinas de Português com
Matemática no 7.º ano como medida de promoção do sucesso escolar no âmbito do Plano
de Ação Estratégica.
Ano de escolaridade

7.º Ano

7.º Ano

Professores

Turmas

Disciplina

Amélia Maia

Português

Luísa Ferreira

Português

Sameiro Gonçalves

Português

Natividade Fernandes

Português

Marta Carvalho

Matemática

Miguel Coelho

Matemática

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO
Mobilização dos recursos humanos e materiais e físicos para promover a melhoria das
aprendizagens dos alunos, garantindo que todos alcançam as competências previstas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
[1.] Coadjuvação: medida a aplicar ao longo do ano como contributo para a promoção
das aprendizagens significativas e sucesso dos alunos de acordo com as situações e
recursos disponíveis.
[2.] Aulas de Promoção do Sucesso (APS): a prestar no âmbito das várias disciplinas,
com carácter obrigatório para o 1.º ciclo e em regime aberto para o 2.º e 3.º ciclo,
atribuído no horário dos professores e divulgado aos alunos e encarregados de educação.
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[3.] Sala de Estudo (SE): espaço aberto em funcionamento durante o horário letivo
sem interrupção e com professores de várias disciplinas em permanência para prestar
apoio educativo aos alunos.
[4.] Sala Recreativa (SR): espaço aberto em funcionamento durante o horário letivo
sem interrupção que permite atividades recreativas e de lazer para ocupação lúdica dos
tempos escolares sem atividades letivas e com professores de várias áreas para orientar
e acompanhar os alunos.
[5.] Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos (BECRE): espaço aberto
em funcionamento durante o horário letivo sem interrupção com oferta de várias
atividades e acompanhamento permanente de professores e assistente operacional para
acompanhar e orientar os alunos.
[6.] Clube de Música (CM): decorre em horário pré definido no turno da tarde
mediante inscrições.
[7.] Desporto Escolar (DE): atividades físico desportivas com modalidades definidas
abertas de acordo com os grupos etários a constituir. Decorre no turno da manhã e da
tarde em dias pré definidos.
[8.] Atividade Físico Desportiva (AFD): decorre em horário pré definido no turno da
manhã e da tarde e compreende atividades desportivas de acordo com os interesses dos
alunos e torneios organizados com a orientação e acompanhamento de professores de
educação física.
[9.] Apoio Tutorial Preventivo (ATP): acompanhamento individual ou em pequenos
grupos de alunos de acordo com as especificidades e necessidades dos mesmos como
resposta educativa a situações próprias.
[10.] Apoio Tutorial Específico (ATE): medida a aplicar aos alunos com duas ou mais
retenções no seu percurso escolar como medida complementar de promoção de sucesso
educativo
[11.] Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA): é um espaço de apoio agregador dos
recursos humanos existentes e materiais necessários ao reforço das aprendizagens.

AGRUPAMENTO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Nível/Ciclo

Estabelecimento

EPE

JI Quinta das Hortas; JI Frossos
JI Parada de Tibães

1.º C

EB1 de Real; Sé; Parretas;
Frossos; CE de S. Frutuoso

Manhã

Tarde

09:00H – 12:00H

13:30H – 15:30H

09:00H – 13:00H
Intervalo 11:00 – 11:30

15:00H – 17:30H Intervalo
16:00 - 16:30h
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Manhã
08:20H – 13:05H
08:20h – 09:10h
Intervalo 5’
09:15h – 10:05h
Intervalo 15’
10:20h – 11:10h
Intervalo 10´
11:20h – 12:10h
Intervalo 5’
12:15h – 13:05h

EB 2,3 de Real

Tarde
13:15H – 18:00H
13:15h – 14:05h
Intervalo 5’
14:10h – 15:00h
Intervalo 15’
15:15h – 16:05h
Intervalo 10´
16:15h – 17:05h
Intervalo 5’
17:10h – 18:00h

MODALIDADES DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR A E C’s
A oferta das AEC deve ser adaptada ao contexto da escola com o objetivo de
atingir o equilíbrio entre os interesses dos alunos, a formação e perfil dos profissionais
que as asseguram e os recursos materiais e físicos de cada agrupamento. O 3.º e 4.º ano
integram a medida do PAE – Jogos Matemáticos que promove o ensino da Matemática no
1.º Ciclo.

Ano

Turmas

Atividades

1.º

8

1 O. Artes, 1 Música, 2AFD, 1 EMRC-CC

2.º

9

1 O. Artes, 2 AFD, 1 Música, 1 EMRC-CC/E

3.º

7

1 JM, 1 AFD, 1 EMRC-CC/E

4.º

6

1 JM, 1 AFD, 1 EMRC-CC/E

POPULAÇÃO ESCOLAR DISCENTE
Atualmente frequentam este agrupamento cerca de 1654 alunos distribuídos por 73
grupos/turmas. A educação pré-escolar tem a funcionar sete (7) grupos distribuídos da
seguinte forma:
3

4

5

5>

Total

NE

Grupos

CE S. Frutuoso

12

18

19

1

50

0

2

JI Frossos

11

10

12

5

38

2

2

JI Parada Tibães

5

8

4

3

20

1

1

Quinta das Hortas

18

13

14

0

45

1

2

46

49

49

9

153

4

7

EPE

TOTAL

A população escolar do 1.º ciclo distribui-se por cinco escolas, num total de trinta e uma
(31) turmas:

1.º CICLO
EB1 Parretas

1.º

2.º

3.º

4.º

Total

NE

Turmas

Mistas

17

19

21

23

80

8

4

0
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EB1 Real

45

44

51

26

166

4

7

0

EB1 Frossos

24

20

22

23

89

3

4

0

EB1 Sé

24

44

72

72

212

6

9

0

CE S. Frutuoso

42

46

42

21

151

5

7

0

152

173

208

165

698

26

31

0

TOTAL

A população discente do 2.º e 3.º ciclo divide-se por 35 turmas distribuídas como se
apresenta na tabela seguinte:
N.º

TURMAS

NEE

5.º ANO

145

6

17

6.º ANO

164

7

9

7.º ANO

158

7

6

8.º ANO

175

8

11

9.º ANO

167

7

14

809

35

57

2.º e 3.ºCICLO

TOTAL

TOTAL
309

500

809

MATRIZES CURRICULARES
As matrizes curriculares -base das ofertas educativas do ensino básico integram no
1.º ciclo, as componentes de currículo a trabalhar de um modo articulado e globalizante
pela prática da monodocência, sem prejuízo da lecionação da disciplina de Inglês por um
docente com formação específica para tal, bem como do desenvolvimento de projetos em
coadjuvação, com docentes deste ou de outros ciclos;

MATRIZ CURRICULAR 1.º CICLO
1.º e 2.ºAno
COMPONENTES DE CURRÍCULO

1.º E 2.º ANO
7 Horas

Estudo do Meio

3 Horas

Matemática

7 Horas

Educação
Artística

Artes Visuais
Expressão dramática/Teatro, Dança e
Música

Educação física
Apoio ao Estudo
Oferta Complementar

E. M. R. Católica
AEC’s

Cidadania e Desenvolvimento

Português

1 Hora
TIC

1 Hora

3

1 Hora
1,5 Horas
1 Hora

E. M. R. Católica

17

2,5

Tempo de intervalo

2,5

2,5

Subtotal

25

25

1 Hora

1

4 Horas

4
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TOTAL

30

30

OBSERVAÇÕES:

1.º Ano – Oferta Complementar é atribuído à disciplina de “Educação Literária”

MATRIZ CURRICULAR 1.º CICLO
ÁREAS DISCIPLINARES DE FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA

3.º E 4.º ANO

Português

7 Horas

Inglês

2 Horas

Estudo do Meio

3 Horas

Matemática

7 Horas

19

Expressão plástica
Expressões artísticas

Expressão dramática
Expressão Musical

Expressão físico-motora

3 Horas

3

1,5 Horas

1,5

1 Hora

1

Expressão físico-motora
Apoio ao Estudo
Oferta Complementar
Tempo de intervalo

2,5

Subtotal
E. M. R. Católica

Ed. M. R. Católica

AEC’s
TOTAL

27

27

1

1

2

2

30

30

No 2.º ciclo, diferentes disciplinas são agregadas em áreas disciplinares, privilegiando
abordagens interdisciplinares potenciadas pela organização bidisciplinar dos grupos de
recrutamento desse ciclo;

MATRIZ CURRICULAR 2.º CICLO
COMP. DO CURRÍCULO

DISCIPLINAS

5.º ANO

Língua Portuguesa
Línguas e Estudos
Sociais

Língua Estrangeira I
História e Geografia Portugal

525

Cidadania e Desenvolvimento
Matemática e
Ciências da Natureza

Matemática
Ciências da Natureza

350

Educação Visual
Educação Artística e
Tecnológica

Educação Tecnológica
Educação Musical

325

TIC
Educação Física

E. M. R. Católica

6.º ANO

50+50+50+50

200

50+50+50

150

50+50+50

150

50 (semestral)

25

50+50+50+50

200

50+50+50

150

50+50

100

50+50

100

50+50

100

50 (semestral)

25

525

350

325

50+50+50+50

200

50+50+50

150

50+50

100

50 (semestral)

25

50+50+50+50

200

50+50 + 50

150

50+50

100

50+50

100

50+50

150

50 (semestral)

25

Educação Física

150

50+50+50

150

150

50+50+50

150

Subtotal

1350

1350

1350

1350

1350

1350

50

50

50

50

50

50

1400

28T

1400

1400

28T

1400

Ed. M. R. Católica
Subtotal
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Oferta complementar

50

50

50

---

---

---

Apoio ao estudo

--

Variável

---

---

Varável

---

Complemento á Educação Artística

50

50

50

50

50

50

1500

30T

1450

29T

1450

TOTAL

OBSERVAÇÕES:
5.º e 6.º Ano – O apoio ao estudo será atribuído preferencialmente a Português, Matemática e Inglês
6.º Ano – Oferta Complementar é a Disciplina de “Saber e fazer + Matemática”.

MATRIZ CURRICULAR 3.º CICLO
No 3.º ciclo, diferentes disciplinas agregadas em áreas disciplinares, privilegiando
abordagens interdisciplinares.
COMP. DO CURRÍCULO

DISCIPLINAS

Português

Português

7.º ANO
200

Ciências Humanas e
Sociais

250

Ciências Físicas e
Naturais

Educação Artística e
Tecnológica

200

50+50+50
250

TOTAL

50+50+50+50

História

50+50

50+50

750
50+50
50+50

200
Geografia

275

50+50+50

225

50 Semestral

Matemática

200

Física Química

50+50+50+50

200

50+50
---

---

---

50+50+50+50

200

50+50+50+50

600

50+50+50

Educação Visual

50+50

OE - Educação Tec.

175

50+50+50
300

Ciências Naturais

750
50+50

50 Semestral

50+50
250

50+50+50
300

50+50+50
100

50+50

50 Anual

850
50+50+50

150

50+50+50

50 Anual
100

50 Semestral

Educação Física

150

600

50+50+50
250

50+50

Subtotal 1500
Educação Moral
Religiosa Católica

50+50+50+50

50+50

T.I.C.
Educação Física

9.ºANO

Língua Estrangeira II

CD a).
Matemática

200

50+50+50

Língua Estrangeira I

Línguas Estrangeiras

50+50+50+50

8.º ANO

900

50 Semestral

50+50+50

150

50+50+50

150

50+50+50

30

1500

30

1450

29

4450

Educação Moral
Religiosa Católica

50

1

50

1

50

50

150

Oferta Complementar

50

1

-----

----

---

----

150

32

1550

31

1500

30

4650

Total 1600
Observações:

7.º Ano – Oferta Complementar é a Disciplina de “Saber e fazer + História”
a)A Cidadania e Desenvolvimento e TIC funcionam em regime semestral.
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Centro de Apoio à Aprendizagem
Artigo 1.º
Definição
O Centro de Apoio à Aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e
materiais, dos saberes e competências do Agrupamento e constitui uma resposta organizativa de
apoio à inclusão.
Artigo 2.º
Objetivos Gerais
O CAA, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais:


Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo-turma, nas rotinas e da atividades da
escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;



Promover e apoiar o acesso à formação e à integração na vida pós-escolar;



Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma;



Promover a autoestima e confiança dos alunos nas suas capacidades, alargando as suas
expectativas.



Apoiar os docentes da turma a que os alunos pertencem;



Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem aprendizagem,
autonomia, adaptação;



Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação,
fomentadoras da aprendizagem;



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

O CAA é coordenado por um docente designado pela diretora, dentre os elementos que integram o
CAA, coadjuvado nessa função pelos coordenadores dos estabelecimentos de educação e ensino.
Artigo 4.º
Competências do coordenador
Ao coordenador compete:


Organizar o plano de ação e promover as atividades, rentabilizando os recursos humanos e
materiais existentes no estabelecimento de educação e ensino;



Articular diretamente com os coordenadores de estabelecimento na organização da
distribuição do trabalho aos docentes que integram o CAA;



Supervisionar, ao longo do ano, a dinamização do CAA, quer em reuniões periódicas, quer
em encontros informais, com todos os envolvidos para se procederem a possíveis ajustes;



Dar conhecimento à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) de todas
as situações que impliquem uma resolução que não se encontre ao seu alcance.



Elaborar os documentos solicitados pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva e pela ECAVA.
Artigo 5.º
Espaço físico

O Centro de Apoio à Aprendizagem do Agrupamento de Escolas de Real situa-se na escola sede,
tendo vários núcleos em todas as Escolas Básicas do 1º ciclo e em todos os Jardins de Infância que
integram o Agrupamento.
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Artigo 6.º
Horário

As atividades no CAA decorrerão de acordo com o horário definido no regimento próprio de cada
estabelecimento de educação e ensino.
Artigo 7.º
Recursos humanos
1.

O

CAA

é

constituído,

entre

outros,

pelos seguintes

profissionais: coordenadores

de

estabelecimento, professores de educação especial; professores de outros grupos de recrutamento;
professores de apoio educativo; professores tutores, técnicos especializados e assistentes
operacionais (preferencialmente com formação específica).
2. Os recursos humanos de apoio à aprendizagem e à inclusão têm o dever de mobilizar os
recursos

organizacionais

e

específicos

existentes

na

comunidade,

a

fim

de

responder

adequadamente às necessidades singulares de cada criança/aluno.
Artigo 8.º
Recursos materiais
Os docentes que exercem funções no CAA recorrem aos materiais existentes em cada
estabelecimento de educação e ensino para dar resposta às necessidades específicas das/os
crianças/alunos, têm o dever de valer-se, sempre que necessário, dos recursos materiais
existentes em qualquer um dos outros núcleos do Agrupamento.
Artigo 9.º
Articulação
O Coordenador do CAA articula diretamente com os coordenadores de estabelecimento e com a
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, bem como com os elementos de outras
estruturas educativas e de instituições locais que se identifiquem como necessárias à prossecução
dos objetivos estabelecidos.
Artigo 10.º
Monitorização e avaliação
A monitorização e avaliação do trabalho desenvolvido, tanto quantitativa como qualitativamente, é
realizada pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, em articulação com a equipa
de auto-avaliação do agrupamento (ECAVA).
Artigo 11.º
Cooperação e parceria
1. A ação educativa promovida pelo CAA é subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno,
convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente de Educação
Especial.
2. O Agrupamento pode desenvolver parcerias entre si, com as autarquias e outras instituições da
comunidade que possibilitem competências e recursos locais promotores de articulação de
respostas.
3. Estas parcerias, celebradas com protocolo de cooperação, visam:
a. A implementação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
b. O desenvolvimento do Programa Educativo Individual e Plano Individual de Transição;
c. A promoção da vida independente;
d. O apoio à Equipa Multidisciplinar;
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e. A promoção de ações de capacitação parental;
f. O desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular;
g. O apoio no domínio das condições de acessibilidade;
h. Outras ações que se mostrem necessárias para a implementação das medidas de apoio à
aprendizagem e à inclusão previstas no referido Decreto-Lei.
Artigo 12.º
Determinação de necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
1. A identificação é dirigida à Diretora do Agrupamento, por iniciativa dos pais ou encarregados de
educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes ou técnicos ou serviços que
intervêm com a criança ou o aluno.
2. A determinação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão é feita pela Equipa
Multidisciplinar a partir da análise da informação disponível.
3. Na mobilização de medidas universais, a Equipa Multidisciplinar devolve o processo ao Diretor
que o remete para o docente titular de grupo/turma ou diretor de turma para comunicação da
decisão aos pais ou encarregados de educação.
4. Na mobilização de medidas seletivas ou adicionais, a Equipa Multidisciplinar elabora o Relatório
Técnico-Pedagógico (RTP) e, se aplicável, o Programa Educativo Individual (PEI) e o Plano
Individual de Transição (PIT).
Artigo 13.º
Relatório Técnico-Pedagógico/Programa Educativo Individual/Plano Individual de
Transição
1.

O Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) é o documento que fundamenta a mobilização de
medidas seletivas e ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão.

2.

Sempre

que

sejam propostas adaptações curriculares

significativas, este

relatório é

acompanhado de um Programa Educativo Individual (PEI).
3.

O coordenador da implementação das medidas propostas no RTP é o docente titular de
grupo/turma ou o diretor de turma, consoante o caso.

4.

O RTP e o PEI, quando aplicável, devem ser revistos atempadamente, de modo a garantir que
no início de cada ano letivo as medidas sejam imediatamente mobilizadas.

5.

Para o aluno com PEI, três anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória, deve ser
elaborado o PIT, no sentido de preparar a vida pós-escolar e, sempre que possível, para o
exercício de uma atividade profissional.

6.

O RTP, o PEI e o PIT são submetidos à aprovação dos pais e encarregados de educação do
aluno.
Estes documentos são homologados pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.

Aprovado em Conselho Pedagógico de 16 de janeiro 2020
A Presidente do Conselho Pedagógico

_______________________________
(Zita Margarida Barreira Esteves)
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