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     A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) enquanto 

recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, 

assume, face à nova modalidade de E@D, um papel crucial na construção de 

uma escola que agregue todos os intervenientes no processo educativo e que, 

mesmo funcionando à distância, seja capaz de manter a proximidade, com um 

sentido humanista e com a sensibilidade requerida pela urgência de 

adaptação aos novos e atípicos tempos em que vivemos. 

    Na sequência das medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta 

à situação epidemiológica do Covid-19, e a consequente necessidade de 

responder aos desafios do Ensino à Distância (E@D), por força do 

encerramento das Escolas, a EMAEI e os docentes de Educação Especial (DEE) 

podem e devem assumir um papel de destaque que contribua para o 

desenvolvimento de políticas de inclusão que mitiguem os efeitos das 

desigualdades sociais que esta situação poderá vir a acentuar. 

   Neste sentido, pretende-se que este documento faculte linhas orientadoras 

capazes de contribuir para a melhoria das práticas nos diferentes contextos de 

intervenção. 

   Saliente-se que todo o trabalho a desenvolver na atual conjuntura deverá 

decorrer em estreita articulação com as decisões tomadas pelo agrupamento 

no que concerne aos canais de comunicação com os alunos e 

pais/encarregados de educação, atendendo, designadamente, aos “Princípios 

orientadores para a Implementação do Ensino à Distância (E@D) nas Escolas”, 

disponíveis no espaço online de apoio às escolas 

(https://apoioescolas.dge.mec.pt) o qual faculta, também, recursos e 

ferramentas para uma educação inclusiva. 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/
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Assim, este plano de ação assenta em quatro eixos de intervenção que se 

elencarão no quadro a seguir apresentado. 

 

PLANO DE DE AÇÃO 

Eixos Propostas 

 

 

 

 

 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos 

da comunidade educativa 

- Articulação constante entre Docentes de 

Educação especial (DEE), técnicos do CRI, 

designadamente a Terapeuta da Fala (TF) e a 

Terapeuta Ocupacional (TO), e as Psicólogas com 

os docentes titulares de turma/grupo, diretores de 

turma e demais professores, garantindo a 

operacionalização das medidas educativas; 

- Participação ativa dos DEE e técnicos na definição 

e concretização das orientações pedagógicas, de 

forma a garantir o acesso a todas as 

crianças/alunos; 

- Participação dos DEE na articulação das atividades 

a enviar aos alunos que beneficiam de medidas 

adicionais, designadamente de Adaptações 

Curriculares Significativas e de Medidas Seletivas, 

para evitar sobrecargas de trabalho traduzidas 

numa multiplicidade de tarefas de difícil execução; 

- Os técnicos e os DEE devem apoiar e participar, 

de modo colaborativo e numa lógica de 

corresponsabilização, com os docentes na 

definição de estratégias de diferenciação 

pedagógica e na seleção e adaptação dos recursos 
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PLANO DE DE AÇÃO (continuação) 

Eixos Propostas 

 

 

Eixo 1 - Apoio aos docentes e técnicos da 

comunidade educativa 

que se adequem ao perfil de cada aluno; 

- Os DEE e as técnicas deverão apoiar na seleção e 

na diversificação das tarefas, enquadrando-as na 

importância que assumem na recolha de 

informações sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens, numa perspetiva sistemática e 

contínua de avaliação, a fim de promover a 

melhoria das aprendizagens. 

 

 

 

 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / 

Identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a 

definir no RTP/PEI/PIT 

- Proceder à avaliação de necessidade de medidas 

de suporte à aprendizagem e à inclusão, (através 

dos processos de identificação), reunindo a 

EMAEI (elementos permanentes e variáveis) de 

forma síncrona para a sua operacionalização, 

envolvendo todos os elementos considerados 

pertinentes para tal processo; 

- Monitorizar constantemente (através dos 

Conselhos de Turma e dos dos Diretores/titulares 

de turma) as medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão de que os alunos beneficiam para 

aferir a sua operacionalização e eficácia, nesta 

modalidade de E@D; 

- Fazer a análise das dinâmicas familiares, das 

suas disponibilidades, envolvência e capacitação, 

assim como dos recursos pedagógicos e materiais 

disponíveis para a implementação das medidas e  
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PLANO DE DE AÇÃO (continuação) 

Eixos Propostas 

Eixo 2 - Continuidade da implementação / 

Identificação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão definidas ou a 

definir no RTP/PEI/PIT 

das rotinas diárias do aluno. 

 

 

 

 

 

Eixo 3 – Apoio às famílias no processo de 

adaptação à modalidade de E@D 

- DEE, técnicas e demais professores deverão, 

juntamente com a família, estipular (sobretudo com 

os alunos mais dependentes e com maiores 

dificuldades) um horário para interagirem, de forma 

síncrona (“em direto”), através dos recursos digitais 

disponíveis, valorizando e reforçando o crucial papel 

da família em todo o processo; 

- Nos casos em que não seja possível a interação 

síncrona, recorrer à assíncrona (email, whatsApp, 

messenger, sms…) ou por telefone; 

- Na impossibilidade de recorrer aos meios digitais, 

disponibilizar as atividades/estratégias a serem 

implementadas por outros meios que se considerem 

adequados (ctt e redes de comunicação informais: 

vizinhos, familiares, amigos, bombeiros e autarquias 

locais, entre outros); 

- Apoiar e orientar a família na compreensão e gestão 

da situação atual (aqui as Psicólogas  
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PLANO DE DE AÇÃO (continuação) 

Eixos Propostas 

 

 

 

 

Eixo 3 – Apoio às famílias no processo 

de adaptação à modalidade de E@D 

desempenham um papel fulcral); 

- Identificar eventuais necessidades económicas, 

tecnológicas, emocionais, sociais, terapêuticas, de saúde 

física e, sempre que possível, contribuir para a sua 

solução juntos dos recursos humanos, organizacionais e 

outros existentes na comunidade; 

- Colaborar na definição de um plano de trabalho, 

concertado com todos os intervenientes, integrando os 

conteúdos da grelha “EstudoemCasa - E@D – plano tv” 

transmitido para o ensino básico; 

- Incitar ao uso dos conteúdos disponibilizados pela 

Comunidade Youtube - #EstudoEmCasa e da Escola 

Virtual. 

 

 

 

Eixo 4 – Articulação com diversos 

serviços da comunidade 

 

 

- Articular com as ELI sempre que haja crianças que 

foram acompanhadas pela Intervenção Precoce, e que 

transitem para o Pré-escolar, através dos meios 

síncronos e assíncronos; 

- Articular sempre que necessário com os recursos 

organizacionais específicos e com as instituições da 

comunidade, nomeadamente da saúde, da educação, da 

formação profissional, do emprego, da segurança social, 

da justiça, entre as quais se destacam a Autarquia, Juntas 

de freguesia, Centros de Saúde, Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, assistente Social, a APPACDM… 


