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EMAEI 
Regimento Interno 
(ATUALIZAÇÃO- ANO LETIVO 2021/2022) 

 
O presente regimento regula a atividade 
da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva (EMAEI) do Centro 
Social Padres Redentoristas de Castelo 
Branco, tendo por base o DL54/2018 de 
6 de julho. 
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Artigo 1.º - Definição 

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) assume-se como 

recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, que visa 

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e cada um 

dos alunos, através da participação nos processos de aprendizagem e na vida da 

comunidade educativa. 

2. A ação da equipa tem em vista uma leitura alargada, integrada e participada de todos 

os elementos envolvidos no processo educativo. 

 

Artigo 2.º - Constituição da EMAEI 

1. Elementos permanentes da EMAEI: 

a) Diretor Pedagógico do 1.º ciclo; 

b) Docente que coadjuva o diretor pedagógico (caso este não possa estar 

presente); 

c) Coordenador Pedagógico do pré-escolar (Sede e Raposinho); 

d) Docente do grupo de educação especial; 

e) Docente de Apoio Pedagógico; 

f) Psicólogo; 

g) Terapeuta da fala. 

2. Elementos variáveis da EMAEI: 
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a) Professor titular e/ou educador de infância; 

b) Outros professores/educadores do aluno; 

c) Outros técnicos que intervenham com o aluno; 

d) Encarregado(a) de educação do(a) aluno(a). 

 

Artigo 3.º - Competências da EMAEI 

1. Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva. 

2. Propor medidas de suporte à aprendizagem, a mobilizar, em cada caso identificado. 

3. Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

4. Prestar aconselhamento aos professores/educadores na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas. 

5. Elaborar Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), previsto no artigo 21.º e, se 

aplicável, Programa Educativo Individual (PEI) previsto no artigo 24.º.  

6. Solicitar, sempre que se consider necessário, mais informações ou documentos 

junto do responsável pela referenciação. 

7. Analisar a informação processual, recolhida pelos elementos permanentes e 

variáveis, com vista à proposta conjunta das necessidades de suporte à 

aprendizagem. 

8. Proceder ao registo de todos os processos identificados e analisados, criando uma 

base de dados com os processos individuais, onde deverá constar a informação 

pertinente e a intervenção subsequente.  

 

Artigo 4.º - Coordenação da EMAEI 

1. Cabe ao coordenador da EMAEI: 

a) Identificar os elementos variáveis referidos no ponto 2 do artigo 2.º; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões, cumprindo os 

procedimentos previstos no regimento interno e na legislação em vigor; 

c) Dirigir os trabalhos, nomeadamente, calendarização, planificação, 

orientação das reuniões e distribuição de tarefas pelos elementos da 

equipa; 

d) Definir procedimentos de monitorização e organização do dossier técnico-

pedagógico da EMAEI; 

e) Tomar e dar conhecimento aos demais elementos da EMAEI de toda a 

documentação, legislação e correspondência destinada à equipa; 

f) Apresentar aos diretores pedagógicos relatório de auto-avaliação da 

EMAEI; 
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g) Adotar os procedimentos necessários, de modo a garantir a participação 

dos pais e/ou encarregados de educação no processo; 

h) Representar a EMAEI em reuniões para as quais seja convocado. 

 

Artigo 5.º - Funcionamento da EMAEI 

1. Os elementos da EMAEI dispõem de autonomia técnica e científica, inerente à 

especialidade de cada uma das respetivas áreas, sendo cada elemento 

responsável pela sua avaliação. 

2. Os elementos permanentes da equipa multidisciplinar reúnem semanalmente, em 

horário estipulado (quintas-feiras, das 14h às 15h para o primeiro ciclo e nas 

segundas-feiras das 14:00h às 15:00h para o pré-escolar). 

3. Todo e qualquer pedido de reunião extraordinária deverá ser feito ao coordenador 

da equipa que ficará responsável pelo agendamento e convocatória dos restantes 

membros.  

4. Para as reuniões extraordinárias, caso haja necessidade, serão convocados com 

antecedência mínima de 48 horas os membros (permanentes e/ou variáveis) da 

EMAEI, devendo estas coincidir preferencialmente com o horário pré-estabelecido 

pela equipa (quintas-feiras, das 14h às 15h para o primeiro ciclo (quintas-feiras, das 

14h às 15h para o primeiro ciclo e nas segundas-feiras das 14:00h às 15:00h para o 

pré-escolar). Na convocatória deverá constar sempre a respetiva ordem de 

trabalhos.  

5. A convocatória e ordem de trabalhos das reuniões extraordinárias (EMAEI.017) e 

respetivas atas (EMAEI.018) serão redigidas em documento próprio. 

6. A redação das atas das reuniões extraordinárias fica a cargo dos elementos da 

equipa permanente, sendo secretariadas alternadamente.   

7. O registo das reuniões formais da EMAEI será feito em modelo próprio 

(EMAEI.019). 

 

Artigo 6.º - Âmbito de ação 

O âmbito de ação da EMAEI abrange todos os alunos que frequentam o Centro Social 

Padres Redentoristas de Castelo Branco, nas valências de pré-escolar nas salas de 3, 

4 e 5 anos (Infantários Sede e Raposinho), EB1 e CATL.  
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Artigo 7.º - Processo de identificação da necessidade de 

medidas 

1. O processo de identificação da necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem, através do encaminhamento para a EMAEI, obedece a critérios 

previamente definidos: 

a) Apresentação do documento de sinalização (EMAEI.001), por iniciativa dos 

pais e/ou encarregados de educação, dos professores/educadores ou de 

outros técnicos/serviços que intervêm com o(a) aluno(a); 

b) O documento de sinalização deverá ser devidamente preenchido, explicando 

de forma fundamentada as barreiras existentes e as razões que levam à 

necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

acompanhado de toda a documentação considerada relevante; 

c) O documento de sinalização é dado a conhecer ao Diretor/ Coordenador 

Pedagógico que decide o encaminhamento ou não do processo para a EMAEI, 

justificando-a;  

d) O Diretor/ Coordenador Pedagógico dá conhecimento da sinalização e tomada 

de decisão à EMAEI, a qual após análise do processo define o processo a 

seguir que considera pertinente para a criança/ aluno. 

e) O documento com a tomada de decisão da equipa é dado a conhecer ao 

professor titular/educador; 

f) O documento é entregue ao encarregado de educação que toma conhecimento 

da necessidade e manifestando concordância, ou não, que o seu educando 

seja acompanhado pela EMAEI;  

g) Caso o encarregado de educação não autorize a intervenção e/ou as medidas 

propostas pela equipa, o documento de sinalização, devidamente assinado fará 

parte do processo individual do aluno. 

2. Para a avaliação especializada, o coordenador de EMAEI, nomeará os elementos 

permanentes e variáveis a envolver no processo e o que daí resulte ficará registado 

em impresso próprio (EMAEI.003). Caso seja necessário, por pedido dos 

encarregados de educação, os serviços de psicologia e terapia da fala poderão 

apresentar um relatório próprio e individual (EMAEI.004 e EMAEI.005, 

respetivamente). 

3. Cabe à EMAEI, após a identificação da necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e tendo em conta os critérios de prioridade caso a caso, definir o tipo 

de acompanhamento, contextos de implementação, frequência e duração das 

sessões.  
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a. Serão prioritárias as crianças/alunos que usufruam de medidas 

adicionais e medidas selectivas, alunos em risco de retenção e/ou 

ano terminal de ciclo. 

4. Os elementos da equipa tem autonomia para gerir os seus horários da forma que 

considerar mais benéfica para as crianças. Sendo que os horários são dados a 

conhecer e discutidos com os professores titulares e aprovados em Conselho 

Pedagógico.  

5. As deliberações da EMAEI serão tomada por consenso. Não havendo concordância 

consensual, a decisão passa a ser tomada por maioria absoluta.  

6. Caso surjam alterações significativas ao processo de ensino/aprendizagem, ou no 

contexto familiar, pode ser feita uma nova sinalização, desde que justificada e 

devidamente fundamentada. 

7. Caso a deliberação implique a aplicação exclusiva de medidas universais, o 

processo é homologado pelo diretor(a)/ coordenador pedagógico e devolvido ao 

educador de infância/professor titular para aplicação e comunicação aos 

pais/encarregados de educação.  

8. A EMAEI preenche em conjunto com o professor titular/educador o Desenho 

Universal de Aprendizagens (DUA) onde definem, em conjunto, as acomodações 

que deverão ser feitas em sala de aula (EMAEI.006 e EMAEI.007, para o pré-

escolar e para o primeiro ciclo respetivamente).  

9. Caso a deliberação implique a aplicação de medidas seletivas e/ou adicionais, o 

Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) (EMAEI.008) e o Programa Educativo 

Individual (PEI) (EMAEI.009), deverão ser homologados pelo(a) diretor(a) e 

aprovados pelos pais/encarregados de educação, em reunião com a EMAEI. 

10. O RTP e o PEI para além da homologação pelo(a) diretor(a) terá de ser dado a 

conhecer em Conselho de Docentes. 

 

Artigo 8.º - Acompanhamentos 

Os acompanhamentos serão definidos perante a avaliação especializada 

realizada pelos elementos da equipa, estando sujeitos às vagas e horários disponíveis. 

1. Serão acompanhados em apoio pedagógico os alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem temporárias ou permanentes. 

2. Serão acompanhados em apoio à aprendizagem, pela professora de educação 

especial, os alunos, que com necessidades educativas especiais e/ou 

dificuldades de aprendizagem, justifiquem um apoio especializado. 
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3. Serão acompanhados em psicologia as crianças/ os alunos que após avaliação, 

justifiquem uma atenção à sua saúde psicológica. 

4. Serão acompanhados em terapia da fala as crianças/ os alunos que após 

avaliação, justifiquem uma atenção à sua comunicação e/ou linguagem e que 

possam interferir no seu desenvolvimento. 

 

Artigo 9.º - Monitorização e avaliação das medidas 

implementadas 

1. Para efeitos de acompanhamento e avaliação das medidas implementadas e da 

evolução das criança será entregue ao professor titular/educador de infância um 

documento próprio com a avaliação da professora de educação especial 

(EMAEI.013) e da professora de apoio pedagógico (EMAEI.014), de acordo com os 

acompanhamentos das crianças e tendo em conta os momentos de avaliação de 

cada valência. 

2. No final de cada período cada educador/professor titular deverá refletir sobre a 

eficácia das medidas definidas no desenho universal de aprendizagem, 

completando o referido documento (EMAEI.006 e EMAEI.007, para o pré-escolar e 

para o primeiro ciclo respetivamente). 

3. O documento de avaliação das medidas (EMAEI.015) é preenchido pelo professor 

titular/educador de infância e deverá ser devolvido ao coordenador da EMAEI, no 

final do ano letivo.  

 

Artigo 10.º - Considerações finais 

1. O presente regimento entra em vigor a 1 de setembro de 2021. 

2. As dúvidas suscitadas na interpretação do presente regimento, deverão ser 

apresentadas ao coordenador da EMAEI, o qual tomará as providências que 

considerar adequadas. 

3. Em tudo o que fica omisso a este regimento, aplica-se a lei vigente.  

 

Legislação de referência 

Decreto-lei n.º 54/2018 de 6 de julho 

Lei n.º116/2019 de 13 de setembro 


