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INTRODUÇÃO 
 

Este documento tem como objetivo esclarecer e orientar a comunidade educativa acerca da 

aplicação das medidas multinível, das adaptações ao processo de avaliação ou necessidade de 

mobilização de outros recursos de suporte à aprendizagem e à inclusão e apoiar a ação dos 

docentes na sua mobilização. 

São apresentados alguns exemplos práticos de estratégias a mobilizar para a operacionalização 

de medida, apenas a título ilustrativo, e que poderão servir de ponto de partida para o desenho 

de outras ações pedagógicas.  

Este é um documento em aberto, sujeito a correções e atualizações.  

 

MEDIDAS MULTINÍVEL | O que são e a quem se destinam  

 
 

 

 

MEDIDAS  

UNIVERSAIS  SELETIVAS   ADICIONAIS  

a) A diferenciação 
pedagógica; 

b) As Acomodações 
curriculares; 

c) O enriquecimento 
curricular; 

d) A promoção do 
comportamento pró-social; 

e) A intervenção com foco 
académico ou 
comportamental em 
pequenos grupos. 

 

f) Os percursos curriculares 
diferenciados;  

g) As adaptações curriculares 
não significativas;  

h) O apoio psicopedagógico;  

i) A antecipação e reforço 
das aprendizagens;  

j) O apoio tutorial.  

 

 

 

 

a) A frequência do ano de 
escolaridade por 
disciplinas;  

b) As adaptações curriculares 
significativas;  

c) O plano Individual de 
Transição;  

d) O desenvolvimento de 
metodologias e 
estratégias de ensino 
estruturado;  

e) O desenvolvimento de 
competências de 
autonomia pessoal e 
social. 

Artigo 8.º 
 

 Artigo 9.º  Artigo 10.º 
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UNIVERSAIS 

As medidas universais correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos os alunos, com o objetivo de promover a 

participação e a melhoria das aprendizagens e, tendo em vista designadamente a promoção do desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção 

social. 

A aplicação destas medidas é da responsabilidade do docente titular do grupo/turma e, sempre que necessário, em parceria com o docente de 

educação especial, enquanto dinamizador, articulador especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem e de avaliação. 

 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

A pedagogia diferenciada permite atender às dificuldades e às potencialidades dos alunos através de um conjunto de estratégias de gestão pedagógica 

e de dispositivos didáticos.  

 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA EXEMPLOS PRÁTICOS 

Diferenciar os conteúdos  
(adaptar e propor conteúdos de aprendizagem em função 
das características do aluno) 

▪ Escolher textos de acordo com o nível de leitura dos alunos; 

▪ Disponibilizar material suplementar; 

▪ Fornecer referenciais ou ferramentas organizacionais; 

▪ Explorar a interdisciplinaridade das noções e dos conceitos; 

▪ Proporcionar oportunidades de trabalho em grupo; 

▪ Ensinar ou consolidar conceitos de base depois da avaliação diagnóstica; 

▪ Propor a realização de uma mesma tarefa com diferentes materiais; 

▪ Outros. 
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Diferenciar os processos de aprendizagem  
(meios para a compreensão dos conteúdos) 

▪ Disponibilizar um nível adequado de apoio (pelo professor ou pelos pares);  

▪ Manter um ritmo de aprendizagem que permita dar atenção ao aluno; 

▪ Estabelecer atividades de reinvestimento em centros de aprendizagem; 

▪ Colocar questões que ajudem a desenvolver as capacidades superiores do pensamento; 

▪ Recuperar as aprendizagens e/ou estratégias eficazes já utilizadas; 

▪ Favorecer as trocas de ideias e de opiniões; 

▪ Encorajar o aluno que deseje aprofundar um tema; 

▪ Outros. 

Diferenciar as produções dos alunos 
 

▪ Enunciar os objetivos específicos a atingir; 

▪ Permitir produções variadas com diversos níveis de complexidade; 

▪ Dar ao aluno a possibilidade de mostrar a sua compreensão de diversas formas (ex.: 

apresentação oral, debate, exposição, ...); 

▪ Dar ao aluno a possibilidade de mostrar o que aprendeu por meio de suportes variados (ex.: 

apresentação multimédia, esquemas no quadro); 

▪ Incentivar o aluno na realização de produções individuais e em pequenos grupos; 

▪ Outros.  

Diferenciar a estruturação do trabalho em aula 
 

▪ Proporcionar um clima de trabalho encorajador na sala de aula; 

▪ Fornecer textos que reflitam uma diversidade de culturas e modelos familiares; 

▪ Definir com o aluno diferentes modalidades de trabalho; 

▪ Desenvolver autonomia e a motivação no processo de ensino-aprendizagem;  

▪ Outros. 
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ACOMODAÇÕES CURRICULARES 

Acomodações curriculares são as medidas de gestão curricular que permitem o acesso ao currículo e às atividades de aprendizagem na sala de aula 

através da diversificação e da combinação adequada de vários métodos e estratégias de ensino, da utilização de diferentes modalidades e instrumentos 

de avaliação, da adaptação de materiais e recursos educativos e da remoção de barreiras na organização do espaço e do equipamento, planeadas para 

responder aos diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno promovendo o sucesso educativo. 

Os exemplos que se seguem podem ser utilizados como meio de suporte à operacionalização de medidas a mobilizar, não se esgotando aqui. 
 

ACOMODAÇÕES CURRICULARES EXEMPLOS PRÁTICOS 

Localização do aluno na sala de aula  

 

▪ Sentar o aluno de frente para o quadro; 

▪ Sentar o aluno perto do professor/ apresentação;  

▪ Ficar de pé junto ao aluno quando está a dar orientações/apresentação;  

▪ Sentar o aluno junto de um colega que sirva de modelo positivo. 

Apresentação do conteúdo / 

Tarefas e fichas de trabalho  

 
 

▪ Facultar pistas visuais/gráficos/pré e pós organizadores; 

▪ Assegurar que as orientações são compreendidas;  

▪ Facultar exemplo do produto final; 

▪ Facultar esboços escritos/notas orientadoras/notas impressas; 

▪ Segmentar apresentações longas;  

▪ Ensinar através de abordagens multissensoriais/manipulativas; 

▪ Verificar oralmente a compreensão dos pontos-chave;  

▪ Escrever os pontos-chave no quadro; 

▪ Facultar tempo para responder a perguntas;  

▪ Ensinar o vocabulário previamente; 

▪ Modelar/demonstrar/simular conceitos;  

▪ Usar o computador para apoiar o ensino. 
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Testes  
 

▪ Permitir a consulta de apontamentos/notas;  

▪ Usar preferencialmente itens de escolha múltipla;  

▪ Permitir aos alunos responder através de um gravador;  

▪ Utilizar testes curtos em vez de longos;  

▪ Usar testes orais;  

▪ Permitir aos alunos escrever na folha de teste;  

▪ Permitir tempo extra no teste;  

▪ Permitir a realização do teste em outro local; 

▪ Permitir a realização do teste num outro horário (flexibilização); 

▪ Facultar o teste em outro formato; 

▪ Permitir que o aluno responda através de computador;  

▪ Permitir a transcrição do teste. 

Competências organizativas  
 

▪ Treinar competências organizativas;  

▪ Utilizar um bloco de notas com as tarefas e trabalhos de casa/planeamento;  

▪ Permitir pausas em tarefas longas. 

Comportamento 

 

▪ Utilizar estratégias de autodeterminação; 

▪ Utilizar regras simples e claras;  

▪ Assinalar as respostas certas, não as erradas;  

▪ Implementar um sistema de gestão de comportamento;  

▪ Permitir saídas/entradas da sala de aula/pequenas pausas;  

▪ Utilizar semanalmente instrumentos para registo do comportamento. 
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

O currículo pode ser enriquecido com atividades de caráter facultativo e de natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios 

desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade 

e voluntariado e da dimensão europeia na educação. 

Ao disporem destas oportunidades na escola, os alunos podem enriquecer o currículo e as 

aprendizagens, sendo, por vezes ainda, um elemento motivador e de promoção da integração 

na escola, do bem-estar e de comportamentos pró-sociais. 

Os exemplos que se seguem podem ser utilizados como meio de suporte à operacionalização 

de medidas a mobilizar, não se esgotando aqui. 

▪ Clubes; 

▪ Desporto escolar; 

▪ Outras iniciativas da escola que complementem o currículo. 

 

PROMOÇÃO DO COMPORTAMENTO PRÓ-SOCIAL 

As ações de promoção do comportamento pró-social remetem para o importante papel da 

escola e de toda a comunidade educativa como promotores no aluno de comportamentos 

adequados aos seus vários contextos. 

Conforme inscrito no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, trata-se de auxiliar os 

alunos na aquisição e desenvolvimento de comportamentos de cooperação, partilha, 

colaboração e competição; trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 

presencialmente e em rede; interagir com tolerância, empatia e responsabilidade; argumentar, 

negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 

participar na sociedade.  

Os exemplos que se seguem podem ser utilizados como meio de suporte à operacionalização 

de medidas a mobilizar, não se esgotando aqui. 

▪ Ações, dentro da sala de aula, de promoção da interação apropriada com os pares e com 

figuras de autoridade; 

▪ Ações em cooperação com o Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional (SPO), o 

Gabinete da Convivialidade ou outras equipas na escola, onde são trabalhadas as 

competências de relacionamento interpessoal: a interação com os outros em diferentes 

contextos sociais e emocionais; a gestão das emoções, a construção de relações, o 

estabelecimento de objetivos; a resposta a necessidades pessoais e sociais, … 

▪ Outras iniciativas realizadas pelos docentes, dentro e fora da sala de aula, que visam 

melhorar a relação do aluno com os outros. 
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INTERVENÇÃO EM PEQUENOS GRUPOS – COM FOCO ACADÉMICO OU COMPORTAMENTAL 

A intervenção em pequenos grupos, sobretudo na sala de aula (ainda que possam ocorrer fora 

da sala) tem em vista o trabalho mais individualizado. Tem, sobretudo, caráter transitório, 

ainda que por vezes, se justifique um trabalho mais prolongado. 

Os exemplos que se seguem podem ser utilizados como meio de suporte à operacionalização 

de medidas a mobilizar, não se esgotando aqui. 

▪ com foco académico: 

− intervenção do professor, com alguma sistematicidade, junto de um grupo 

selecionado de alunos, na sala de aula, para apoio mais individualizado;  

− apoio a uma disciplina, fora da sala de aula, em pequenos grupos (incluem-se 

aqui os grupos de apoio que a escola disponibiliza a Português, Matemática, 

Inglês. do 2º/3º ciclo; o apoio nas disciplinas de avaliação externa, etc.) 

− Devem ser preenchidos os modelos fornecidos para relatório no final de cada 

período; 

− outros. 

▪ com foco comportamental: 

− trabalho com um grupo selecionado de alunos, para desenvolvimento de 

competências de relacionamento ou de gestão emocional, na sala de aula (a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é um espaço privilegiado, mas 

poderão ocorrer noutras disciplinas); 

− trabalho, em pequenos grupos, com a psicóloga e/ou o Gabinete da 

Convivialidade e/ou uma equipa de docentes, para desenvolver competências de 

autorregulação de comportamentos; 

− outros. 

 

Apoio tutorial preventivo e temporário  

O apoio tutorial preventivo e temporário pode ser mobilizado para todos os alunos, incluindo 

os que necessitam de medidas seletivas ou adicionais, tendo em vista, designadamente, a 

promoção do desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social. 

 

Por exemplo: encaminhamento dos alunos para as valências do Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA). 
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SELETIVAS 

As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação de medidas universais.   

A aplicação destas medidas é da responsabilidade do docente da disciplina e, sempre que necessário, em parceria com o docente de educação 

especial, enquanto dinamizador, articulador especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem e de avaliação. 

Consideram-se medidas seletivas: 

MEDIDA DEFINIÇÃO ORIENTAÇÕES  

Percursos 
curriculares 
diferenciados 

Correspondem a ofertas formativas que se disponibilizam 

de forma a promover a equidade e a igualdade de 

oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na 

progressão ao longo da escolaridade obrigatória. 

▪ Os percursos curriculares diferenciados são aplicados 

individualmente a cada aluno, de acordo com as suas 

necessidades e independentemente da oferta 

educativa/medida curricular em que está inserido. (FAQ-DGE) 

Adaptações 
curriculares não 
significativas 

Medida de gestão curricular que não compromete as 

aprendizagens essenciais, nem as competências previstas 

no Perfil dos alunos, nem as aprendizagens previstas no 

perfil profissional dos cursos profissionais. 

▪ Adaptações ao nível dos objetivos e dos conteúdos. 

▪ Alteração na priorização ou sequenciação. 

▪ Introdução de objetivos específicos que permitam atingir os 

objetivos globais e as aprendizagens essenciais. 

Apoio 
psicopedagógico 

O apoio psicopedagógico concretiza-se, preferencialmente 

de forma indireta, através da capacitação dos professores e 

outros agentes educativos, para que possam intervir na 

resolução de problemas comportamentais, para 

potenciarem a sua prática pedagógica e para 

desenvolverem nos alunos estratégias de autorregulação da 

aprendizagem, da tomada de decisão e da resolução de 

problemas. Tem como principal objetivo otimizar o 

processo de ensino e de aprendizagem e a aquisição de 

estratégias fundamentais para a performance académica. 

▪ O apoio psicopedagógico é tutelado pelo psicólogo e/ou 

docentes de educação especial.  

▪ Esta intervenção deverá considerar um conjunto de questões: 

− Quais os objetivos do apoio psicopedagógico e como vão ser 
atingidos? 

− Em que medida se enquadra no projeto de promoção do sucesso 
educativo da escola? 

− Em que domínios vai incidir (comportamental, cognitivo, 
afetivo, socio relacional)? 

− Qual a duração e a calendarização? 

− Em que medida responde às expectativas e necessidades dos 
alunos e docentes? 



 

10 

− Como e quem identificou a necessidade de implementar a 
intervenção? 

− Qual o caráter da intervenção (remediativo ou preventivo)? 
(FAQ-DGE) 

Antecipação e 
reforço das 
aprendizagens 

São apoios específicos em diferentes áreas disciplinares 

para alunos que necessitam de um apoio mais 

personalizado, que até poderão beneficiar, 

cumulativamente, de adaptações não significativas ao 

currículo ou de um percurso diferenciado ou de um apoio 

tutorial. Este apoio pode ocorrer dentro da sala de aula, 

prestado por outro docente, ou fora da sala de aula. 

▪ Apoio da responsabilidade dos docentes da área disciplinar 

e/ ou o docente da Educação Especial. 

Apoio tutorial Este apoio tutorial aplica-se aos alunos que necessitam de 

muita orientação e que já beneficiam de outras medidas 

seletivas, como, por exemplo, as adaptações curriculares 

não significativas ou outra. 

NOTA: O apoio tutorial específico definido no Artigo 12.º do Despacho-

Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, destina-se a alunos do 2.º e do 

3.º ciclo do ensino básico que ao longo do seu percurso escolar 

acumulem duas ou mais retenções, não sendo necessário elaborar um 

Relatório Técnico-Pedagógico. (FAQ-DGE) 

▪ O docente tutor elabora um relatório, por período, sobre o 

desenvolvimento do plano de intervenção e a sua eficácia e 

entrega-o ao diretor de turma para posterior partilha da 

informação em conselho de turma. 
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ADICIONAIS 

As medidas adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem que 

exigem recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. Só devem ser mobilizadas depois de demonstrada a insuficiência das medidas 

universais e seletivas. A fundamentação da insuficiência deve ser baseada em evidências e constar do relatório técnico-pedagógico. 

A aplicação destas medidas requer a intervenção de recursos especializados, incluindo a intervenção do docente de educação especial, enquanto 

dinamizador, articulador especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem, sendo, preferencialmente, implementadas em 

contexto de sala de aula. 

Consideram-se medidas adicionais: 

MEDIDA DEFINIÇÃO ORIENTAÇÕES 

Frequência de ano 
por disciplinas 

Frequência por disciplinas em função das 

necessidades e progressos dos alunos tendo 

em vista o acesso ao currículo. 

▪ Por exemplo, um aluno matriculado no 5.º ano frequenta metade das 

disciplinas e no ano letivo seguinte frequenta as restantes disciplinas. 

▪ Deve assegurar a sequencialidade do currículo. A referência a 

disciplinas inclui, igualmente, os módulos e ou Unidades de 

Formação de Curta Duração (UFCD). 

Adaptações 
curriculares 
significativas  

 

As medidas de gestão curricular que têm 

impacto nas aprendizagens previstas nos 

documentos curriculares, requerendo a 

introdução de outras aprendizagens 

substitutivas e estabelecendo objetivos globais 

ao nível dos conhecimentos a adquirir e das 

competências a desenvolver, de modo a 

potenciar a autonomia, o desenvolvimento 

pessoal e o relacionamento interpessoal (artigo 

2.º, DL 54/2018). 

▪ Selecionar conteúdos tendo em conta o respetivo perfil de 

aprendizagem, adaptando cada disciplina de forma a torná-la 

acessível à criança ou aluno, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais e outros documentos curriculares em vigor. 

▪ O total de horas curriculares corresponde ao respetivo nível de 

educação ou de ensino. 

▪ A carga horária e os conteúdos de cada disciplina devem ser 

ajustadas às necessidades específicas do aluno. 

▪ Podem ser introduzidas as aprendizagens substitutivas desde que se 

mantenha as disciplinas base do currículo. Sempre que uma 

determinada disciplina envolva um ou mais docentes, a avaliação é 

da responsabilidade do docente responsável pela disciplina em 

parceria com o(s) interveniente(s) envolvido(s). 
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Plano individual de 
transição  
(PIT – para alunos com 
ACS e com idade igual 
ou superior a 15 anos) 

O plano individual de transição é concebido 

três anos antes da idade limite da escolaridade 

obrigatória, para cada jovem que frequenta a 

escolaridade com adaptações curriculares 

significativas, desenhado de acordo com os 

interesses, competências e expetativas dos 

alunos e da sua família com vista a facilitar a 

transição para a vida pós-escolar e que 

contempla o programa educativo individual. 

▪ O PIT (doc. 5.2) deve ser complementar ao PEI (doc. 6). 

▪ Pode contemplar experiências laborais e/ou estágios em contexto de 

trabalho em colaboração com os técnicos da Área Social do Centro de 

Recursos Educativos Especializados. 

▪ O PIT é desenhado, sempre que possível, para o exercício de uma 

atividade profissional ou possibilitando o prosseguimento de estudos 

além da escolaridade obrigatória, em parceria com instituições da 

comunidade. 

Desenvolvimento de 
metodologias e 
estratégias de 
ensino estruturado  

 

 

Metodologias e estratégias de educação e 

ensino que promovem a organização do 

espaço, do tempo, dos materiais e das 

atividades, com base em informação visual e 

que facilitam a participação das crianças e dos 

alunos que comprovadamente beneficiam 

desta, junto dos pares do grupo ou da turma a 

que pertencem. 

▪ Através do ensino estruturado é possível:  

− fornecer uma informação clara e objetiva das rotinas;  

− manter um ambiente calmo e previsível;  

− atender à sensibilidade do aluno e aos estímulos sensoriais; 

− desenvolver as relações percetivo motoras do aluno; 

− educar a perceção, motricidade e linguagem; 

− propor tarefas diárias que o aluno é capaz de realizar;  

− potenciar o bem-estar físico e emocional; 

− promover a autonomia. 

▪ O trabalho específico a realizar pode ser enquadrado no âmbito do 

CAA e devidamente sinalizado na plataforma PLACE. 
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Desenvolvimento de 
competências de 
autonomia pessoal 
e social 

Competências que envolvem, em função da 

idade ou da fase do desenvolvimento, o 

conhecimento de si, do outro e do mundo que 

o rodeia, a capacidade de cuidar de si próprio, 

realizar atividades de vida diária, utilizando os 

materiais e instrumentos à sua disposição e 

apropriando-se do espaço e do tempo. Inclui 

ainda o desenvolvimento da compreensão e 

aceitação de regras e da autorregulação do 

comportamento, visando uma adaptação 

ajustada aos contextos, bem como a utilização 

adequada dos serviços da comunidade e a 

transição para a vida adulta, assumindo 

responsabilidades, nomeadamente para o 

desenvolvimento de uma atividade laboral. 

▪ O trabalho específico a realizar pode ser enquadrado no âmbito do 

CAA e devidamente sinalizado na plataforma PLACE. 

▪ Em alternativa, este trabalho específico pode ser enquadrado na 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, procedendo-se à 

necessária adaptação dos conteúdos da disciplina. A decisão deverá 

ser tomada pela EMAEI, ouvidos todos os intervenientes no 

processo. 

 



 

14 

OUTROS MEIOS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

Para além das medidas universais, seletivas ou adicionais, existem outros meios de suporte à 

aprendizagem e à inclusão: 

ADAPTAÇÕES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO (ARTIGO 28.º) 

Um aluno com uma necessidade específica, pode não precisar da mobilização de muitas 

estratégias no âmbito das medidas multinível, e tão somente de uma adaptação nos 

instrumentos de avaliação. 
 

Para que as adaptações possam constituir fatores de equidade, importa ter presente que:  

▪ Os alunos devem ser ouvidos sobre a identificação das adaptações a introduzir no processo 

de avaliação;  

▪ As adaptações ao processo de avaliação devem ter por base as características de cada aluno 

em particular;  

▪ As adaptações no processo de avaliação têm como finalidade possibilitar que o aluno 

evidencie a aquisição de conhecimentos, capacidades e atitudes e competências técnicas 

quando aplicável;  

▪ As adaptações usadas no processo de avaliação sumativa devem ser coerentes com as 

usadas no processo de ensino e de aprendizagem;  

▪ Uma nova adaptação não deve ser introduzida durante o processo de avaliação sem que o 

aluno já se encontre familiarizado com a mesma;  

▪ A necessidade de adaptações ao processo de avaliação é, em norma, transversal às 

diferentes disciplinas. 

 

Constituem adaptações ao processo de avaliação: 

▪ A diversificação de instrumentos de recolha de informação (inquéritos, entrevistas, registos 

de vídeo ou áudio); 

▪ Os enunciados em formatos acessíveis (braille, tabelas e mapas em relevo, daisy, digital); 

▪ A interpretação em LGP; 

▪ A utilização de produtos de apoio; 

▪ O tempo suplementar para a realização da prova; 

▪ A transcrição das respostas; 

▪ A leitura de enunciados; 

▪ A utilização de sala separada; 

▪ As pausas vigiadas; 

▪ O código de identificação de cores nos enunciados. 
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OPERACIONALIZAÇÃO

ADAPTAÇÕES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Quem decide a implementação de 
adaptações ao processo de avaliação 
nos 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico  

Conselho de turma 

Onde ficam registadas 
As adaptações ao processo de avaliação devem 
constar no processo individual do aluno, nos 
documentos próprios (escola e JNE) 

Adaptações ao processo de avaliação 
interna 

As adaptações no processo de avaliação interna são 

da competência da escola, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de publicar os resultados dessa 

avaliação nos momentos definidos pela escola para 

todos os alunos 

Adaptações ao processo de avaliação 
externa 
      

No ensino básico, as adaptações ao processo de 
avaliação externa são da competência da escola, 
devendo ser fundamentadas, constar do processo 
individual do aluno e ser comunicadas ao Júri 
Nacional de Exames  
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RECURSOS ESPECÍFICOS DE APOIO À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

A escola dispõe de outros recursos que visam apoiar os alunos durante o seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Estes recursos podem ser, ou não, mobilizados em simultâneo 

com algumas das medidas multinível. 

▪ Docentes de educação especial. 

▪ Docentes de língua gestual portuguesa. 

▪ Técnicos superiores especializados. 

▪ Assistentes técnicos ou operacionais na área de apoio educativo especializado. 

▪ A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI). 

▪ O centro de apoio à aprendizagem (CAA). 

▪ As escolas de referência no domínio da visão. 

▪ As escolas de referência para a educação bilingue de alunos surdos. 

▪ As instituições de educação especial. 

▪ Os Centros de Recursos Educativos Especializados (CREE). 

▪ A equipa da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT).  

▪ A equipa de apoio à intervenção no âmbito das altas capacidades. 
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OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE MEDIDAS 
 

MEDIDAS UNIVERSAIS 

Identificação Docente da disciplina 

Quem decide a 
implementação das 
medidas universais  

Docente da disciplina 

Quem define a sua 
operacionalização 

Docente da disciplina 

Onde ficam registadas 
Registar em ata de Conselho de Turma as medidas 
implementadas e no Plano Curricular de Turma. 

Quem elabora o 
registo 

Diretor de turma/ Conselho de turma  

Monitorização e 
avaliação 

Monitorização pelo próprio docente, verificando a eficácia 
das mesmas e procedendo aos ajustes necessários. 

 

MEDIDAS UNIVERSAIS – alunos em risco de retenção 

Identificação Diretor de turma/ Conselho de turma 

Quem decide a 
implementação das 
medidas universais  

Diretor de turma/ Conselho de turma 

Quem define a sua 
operacionalização 

Docente da disciplina/ Conselho de turma 

Onde ficam registadas 

▪ Documento “Medidas Universais” (Doc. 2A ou 2B) 

▪ Registo em ata de Conselho de Turma da implementação 

das Medidas Universais 

▪ Monitorização e Avaliação das Medidas Universais (Doc. 

2.1) 

▪ Os documentos devem constar no Processo Individual do 

Aluno (PIA) 

Quem elabora o 
registo 

Diretor de turma/ Conselho de turma  

Coordenador da 
implementação das 
medidas 

Diretor de turma 
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Momento de 
elaboração 
 

No início do ano:  
- alunos em situação de retenção em articulação com o 

disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 
de julho. 

Ao longo do ano: 
- alunos em risco de retenção, nas reuniões do conselho 

de turma (exceto 3.º período) e de acordo com o artigo 
32.º da Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto. 

Monitorização e 
avaliação 

As medidas são monitorizadas e avaliadas no final de cada 
período: 
- em impresso próprio (Monitorização e Avaliação das 

Medidas Universais – Doc. 2.1) 
No final do ano: 
- através do preenchimento de um formulário online (link 

enviado pela EMAEI) 

 

 

MEDIDAS SELETIVAS 

Identificação Diretor de turma/ Conselho de turma 

Quem decide a 
implementação das 
medidas seletivas 

Equipa Multidisciplinar Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

Quem define a sua 
operacionalização 

EMAEI (elementos permanentes e elementos variáveis) 

Onde ficam registadas 
Documento Medidas Seletivas (Doc. 4) e Relatório técnico-
pedagógico (Doc. 3) – a guardar no PIA e a registar em ata 
as medidas implementadas. 

Quem elabora o 
registo 

Diretor de turma/ Conselho de turma  

Coordenador da 
implementação das 
medidas 

Diretor de turma 

Monitorização e 
avaliação 

As medidas são monitorizadas e avaliadas no final de cada 
período: 
- em impresso próprio (Monitorização e Avaliação das 

Medidas Seletivas – Doc. 4.2) 
No final do ano: 
- através do preenchimento de um formulário online (link 

enviado pela EMAEI) 

Progressão Nos termos definidos na lei  
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MEDIDAS ADICIONAIS 

Identificação Diretor de turma / Conselho de turma 

Quem decide a 
implementação das 
medidas adicionais 

EMAEI  

Quem define a sua 
operacionalização 

EMAEI (elementos permanentes e elementos variáveis) 

Onde ficam registadas 

Documento Medidas Adicionais (Doc. 5), Relatório técnico-
pedagógico (Doc. 3) e, se aplicável, o Programa Educativo 
Individual (Doc. 6) – a guardar no PIA e a registar em ata as 
medidas implementadas. 

Quem elabora o 
registo 

Diretor de turma / Conselho de turma  

Coordenador da 
implementação das 
medidas 

Diretor de turma 

Monitorização e 
avaliação 

As medidas são monitorizadas e avaliadas no final de cada 
período: 

- em impresso próprio (Monitorização e Avaliação das 
Medidas Adicionais – Doc. 5.3) 

No final do ano: 
- através do preenchimento de um formulário online (link 

enviado pela EMAEI) 

Progressão 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais 
de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos 
termos definidos no seu Relatório Técnico-Pedagógico e no 
Programa Educativo Individual.  

Certificação 

No certificado deve constar o ciclo ou nível de ensino 
concluído e a informação curricular relevante do programa 
educativo individual, bem como as áreas e as experiências 
desenvolvidas ao longo da implementação do plano 
individual de transição. 
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PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE MEDIDAS 
 
1. INICIATIVA 
 
A identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão deve 
ocorrer o mais precocemente possível e efetua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de 
educação, dos docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com o aluno. 
 
2. RAZÕES  

 
A identificação é apresentada ao Presidente do Conselho Executivo, com a explicitação das 
razões que levam à necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 
acompanhada da documentação considerada relevante. 
 
3. DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação a que se refere o ponto anterior pode integrar um parecer médico, nos casos 
de problemas de saúde física ou mental, enquadrado nas necessidades de saúde especiais 
(NSE). 
 
4. COMPETÊNCIAS  
 
Apresentada a identificação de necessidades, compete ao Presidente do Conselho Executivo 
da escola, no prazo de três dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da respetiva 
apresentação, solicitar à equipa multidisciplinar da escola a elaboração de um relatório-
pedagógico nos termos do artigo seguinte. 
 
5. MEDIDAS UNIVERSAIS 

 
Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclui que apenas devem ser mobilizadas 
medidas universais, devolve o processo ao diretor, no prazo de 10 dias úteis, a contar do dia 
útil seguinte ao da respetiva deliberação, com essa indicação. 
 
6. COMUNICAÇÃO 
 
Nos casos previstos no número anterior, o Presidente do Conselho Executivo devolve o 
processo ao diretor de turma, consoante o caso, para comunicação da decisão aos pais ou 
encarregados de educação. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sites.google.com/view/sucessoeinclusao 
  

http://sites.google.com/view/sucessoeinclusao
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PROCEDIMENTOS DO DIRETOR DE TURMA 
 
1. A identificação deve ocorrer o mais precocemente possível. 

2. Devem ser identificados ao Presidente do Conselho Executivo os alunos cujas 

medidas/estratégias aplicadas anteriormente (medidas universais, adaptações no processo 

de avaliação/outros recursos) se esgotaram e, ainda assim, persiste a necessidade de 

mobilização de outras medidas. 

3. Do processo de identificação fazem parte: 

a. Os documentos “Identificação de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão” 

(Doc. 1) e “Autorização do Encarregado de educação” (Doc. 1.1.) com encaminhamento 

para a EMAEI. 

b. Conjunto de evidências que poderão fundamentar a apresentação do caso ao Presidente 

do Conselho Executivo/EMAEI: 

i. registos de avaliação sumativa; 

ii. trabalhos do aluno, testes, desenhos, registos áudio (por exemplo, de leituras); 

iii. registo de assiduidade; 

iv. relatório do diretor de turma; 

v. registo de ocorrências (pelo docente, assistente técnico/operacional ou outro); 

vi. relatório médico ou de técnicos superiores especializados, 

vii. outros. 

4. O processo (documentos + evidências) dá entrada no Conselho Executivo e é assinado pela 

pessoa responsável pela identificação (usualmente pelo diretor de turma, mas poderá ser 

também por iniciativa dos pais/encarregados de educação ou outros docentes/técnicos). 
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PRAZOS 
 

▪ 3 dias úteis – para o Presidente do Conselho Executivo enviar todos os elementos do processo 

de identificação à EMAEI; 

▪ 10 dias úteis – para a equipa multidisciplinar (elementos permanentes e variáveis) deliberar 

acerca das medidas a mobilizar; 

▪ 30 dias úteis – para a EMAEI elaborar o RTP e o PEI, se aplicável, quando se constata a 

necessidade de medidas seletivas ou adicionais; 

▪ Se não for o caso, e as evidências no processo demonstrarem que apenas se justifica o recurso 

a medidas universais, devolve o processo, dentro deste prazo (10 dias), com essa indicação e 

o diretor de turma comunica aos pais ou encarregado de educação; 

▪ 5 dias úteis – para submeter à aprovação do encarregado de educação o RTP; caso o 

encarregado de educação não concorde, deverá fundamentar e anexá-la ao RTP; 

▪ Sempre que sejam propostas adaptações curriculares significativas deve ser elaborado um 

Programa Educativo Individual (PEI); 

▪ 10 dias úteis – para o Presidente do Conselho Executivo homologar o RTP e/ou PEI, ouvido o 

Conselho Pedagógico e proceder à mobilização das medidas.

NOTAS: 
 

− As medidas universais são aplicadas pelos docentes da disciplina, sem necessidade de 

intervenção da EMAEI. 

− A mobilização ou desmobilização das medidas seletivas e adicionais são da responsabilidade da 

EMAEI, sendo necessário desencadear o processo de identificação de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. 

− É da competência da EMAEI, elementos permanentes e variáveis, elaborar o RTP, o PEI e o PIT, 

caso se aplique. 

− A revisão e atualização do RTP, será realizada anualmente. Apenas se procede à elaboração do 

RTP na íntegra quando são mobilizadas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão de nível 

diferente. 

− Sempre que os elementos variáveis da EMAEI (conselho de turma/docentes) identifiquem a 

necessidade de propor uma alteração às medidas seletivas ou adicionais, podem fazê-lo, desde 

que não implique a afetação de novos recursos específicos, identificados no RTP. Deverão 

elaborar uma “Adenda” (Doc. 3.1.), anexa ao RTP, identificando a alteração introduzida, o(s) 

responsável(eis) pela sua operacionalização/ implementação. 

− A “Adenda” deve ter a concordância do encarregado de educação e dos elementos permanentes 

da EMAEI. 
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LEGISLAÇÃO/REFERÊNCIAS 
 

▪ Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/54/2018/07/06/p/dre/pt/html 

▪ Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf 

▪ Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/10-b-2018-115652972 

▪ Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro 

https://data.dre.pt/eli/lei/116/2019/09/13/p/dre 

▪ Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho 

https://data.dre.pt/eli/declegreg/11/2020/07/29/m/dre 

▪ Portaria n.º 761/2020, de 24 de novembro 

https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano de 2020/ISerie-225-2020-11-27sup2.pdf 

▪ Portaria n.º 194/2021, de 17 de setembro 

https://data.dre.pt/eli/port/194/2021/09/17/p/dre 

▪ Ofício circular 134/2021, de 15 de dezembro 

https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Of%C3%ADcios-

Circulares/ctl/Read/mid/12122/InformacaoId/136150/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0  

▪ Manual de apoio “Nos caminhos do Sucesso e da Inclusão. Referenciais e práticas” de 

outubro 2020 

http://sites.google.com/view/sucessoeinclusao 

▪ Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória 

http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil 

_dos_alunos.pdf 

Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho 

▪ Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidad 

ania_original.pdf 

▪ Aprendizagens Essenciais – Ensino Básico 

 http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico 

▪ Portaria nº 223-A/2018 regulamenta as ofertas educativas do ensino básico e a 

avaliação e certificação das aprendizagens 

 Portaria n.º 223-A/2018 - Diário da República n.º 149/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018- 

08-03 

 
  

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/54/2018/07/06/p/dre/pt/html
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/10-b-2018-115652972
https://data.dre.pt/eli/lei/116/2019/09/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/declegreg/11/2020/07/29/m/dre
https://joram.madeira.gov.pt/joram/1serie/Ano%20de%202020/ISerie-225-2020-11-27sup2.pdf
https://data.dre.pt/eli/port/194/2021/09/17/p/dre
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Of%C3%ADcios-Circulares/ctl/Read/mid/12122/InformacaoId/136150/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0
https://www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/DRE/Of%C3%ADcios-Circulares/ctl/Read/mid/12122/InformacaoId/136150/UnidadeOrganicaId/32/CatalogoId/0
http://sites.google.com/view/sucessoeinclusao
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Legislacao/2017_despacho_64.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/estrategia_cidadania_original.pdf
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
https://dre.pt/application/file/a/115879412
https://dre.pt/application/file/a/115879412
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ANEXOS 
 

DOCUMENTOS INTERNOS 
  

▪ Doc.1 Mobilização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão - artigo 20.º, DL 

54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 1.1 Autorização Enc. Educação  

  

▪ Doc. 2.A Medidas Universais 2.º ciclo - artigo 8.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 2.B Medidas Universais 3.º ciclo - artigo 8.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 2.1 Monitorização e Avaliação das Medidas Universais - artigo 8.º, alínea 3, DL 54/2018 

de 6 de julho na sua redação atual  

  

▪ Doc. 3 Relatório Técnico-Pedagógico - artigo 21.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 3.1 Adenda - Relatório Técnico-Pedagógico  

 

▪ Doc. 4 Medidas Seletivas - artigo 9.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 4.1 Adaptações Curriculares Não Significativas (ACNS) - artigo 2.º, alínea b, DL 54/2018 

de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 4.2 Monitorização e Avaliação das Medidas Seletivas - artigo 9.º, alínea 3, DL 54/2018 de 

6 de julho na sua redação atual  

 

▪ Doc. 5 Medidas Adicionais - artigo 10.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 5.1 Adaptações Curriculares Significativas (ACS) - artigo 10.º, alínea 5, DL 54/2018 de 6 de 

julho na sua redação atual  

▪ Doc. 5.2 Plano Individual de Transição - artigo 25.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 5.3 Monitorização e Avaliação das Medidas Adicionais - artigo 10.º, alínea 6, DL 54/2018 

de 6 de julho na sua redação atual  

 

▪ Doc. 6 Programa Educativo Individual - artigo 24.º, DL 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  

▪ Doc. 6.1. Relatório de Avaliação do PEI - Decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho na sua redação atual  
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