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

(Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho - Artigo 20º) 

 

1. Responsável pela identificação (Nº1 do Artº20) 

Nome  

 
Pais ou encarregados de 
educação 

 
Técnico ou serviço de 
intervenção precoce 

 

Educador(a) de 
Infância 

Professor(a) Titular 

Diretor(a) turma  

 Docente 

 Outros técnicos ou serviços (especificar): 

 

2. Aluno(a) 

Nome do Aluno:  

Data de Nascimento:  Idade:  

Filiação: Pai:  Mãe:  

Morada:  Telefone:  

Encarregado de Educação:  
Grau de 

Parentesco: 
 

Nível de Educação/Ensino  
Grupo/Turma:  

Ano de Escolaridade:  

Jardim de Infância/Escola:  

Educador(a) de Infância/ 

Professor(a) Titular de 

Turma/Diretor(a) de Turma 

 

 

3. Fundamentação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

3.1. Situação atual e antecedentes escolares relevantes 
(Indicação relativamente a percurso escolar - apoio em intervenção precoce, frequência de JI, antecipação ou adiamento da 

matrícula no 1º ciclo do ensino básico, retenções, assiduidade, medidas disciplinares.) 
 

 

 

 

 

 

3.2. Estratégias/medidas implementadas até ao momento 
(Diferenciação pedagógica, trabalho de pares, adaptação de matérias, apoios educativos, tutorias, projetos, clubes, outros…) 
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3.3. Situação atual e antecedentes do desenvolvimento da saúde física e emocional (pode integrar parecer 

médico/outros nos casos de problemas de saúde física e/ou mental do aluno) 

 

 
 

3.4. Identificação das dificuldades1 por área de competência (Progresso e desenvolvimento das aprendizagens do aluno). 

 

Área de Competências2 Dificuldades Explicite as dificuldades apresentadas e anexe 
evidências 

(Incluir informação pertinente para a compreensão da 

situação atual do aluno, destacando as suas potencialidades 

e dificuldades, o(s) contexto(s) em que é observável o 

impacto nas aprendizagens, evidências desse prejuízo: 

resultados da avaliação formativa/sumativa –cópias de 

fichas de trabalho, testes, registos de avaliação, outros 

documentos que se considerem relevantes…) 

Ligeiras e ou 
moderadas 

Acentuadas 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Linguagem e textos Não Sim Não Sim 
 

Informação e 
Comunicação 

 Não Sim Não Sim 
 

In
te

ra
çã

o
 Desenvolvimento 

Pessoal e Autonomia 
Não Sim Não Sim 

 

Relacionamento 

Interpessoal 
Não Sim Não Sim  

C
o

gn
iç

ão
 

 

Raciocínio e Resolução 

de Problemas Não Sim Não Sim 

 

Pensamento Crítico e 

pensamento Criativo Não Sim Não Sim 

 

A
p

re
n

d
iz

ag
em

 

Consciência e Domínio 

do Corpo 
Não Sim Não Sim  

Bem Estar, Saúde e 

Ambiente 
Não Sim Não Sim  

Sensibilidade Estética e 

Artística 
Não Sim Não Sim  

Saber Científico, Técnico 

e Tecnológico 
Não Sim Não Sim  

1 Por referência ao grupo /turma 
2 Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 
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3.5. Fatores que afetam, de forma significativa, o progresso e o desenvolvimento do aluno 

3.5.1. Fatores da escola que dificultam o desenvolvimento de competências, de acordo com o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Fatores do contexto familiar que afetam o progresso e desenvolvimento do aluno 

 

 

 

 

3.5.3. Fatores individuais -Interesses/expetativas do aluno: 

 

 

 

3.5.4. Fatores familiares - Interesses/expetativas dos pais ou encarregado de educação: 

 

 

4.Anexos 

Sim  Especifique:          

 

Não  

 

5. O Responsável pela identificação 

Nome:  

Data: ___/___/_____ Assinatura:  

´ 

6. O Encarregado de Educação  

Nome:  

Data: ___/___/_____ Assinatura:  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A preencher pelos serviços educativos 

 

8. Diretora do Agrupamento: 

Despacho 
Encaminhe-se à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) para análise das 

necessidades e mobilização das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. 

Data:   ___/___/_____ Assinatura:   

 

9. Coordenadora da EMAEI Recebido a: ___/___/_____ 

9.1.Audição dos pais ou encarregados de 
educação 

 Não           Sim 9.2 Data da deliberação ___/___/_____ 

9.3 Conclusões 

Antecipação ou o adiamento da matrícula  Não                         Sim 

Áreas curriculares específicas 

 treino de visão  sistema braille 

 orientação e mobilidade  atividades da vida diária 

 tecnologias específicas de informação e comunicação 

Adaptações ao processo de avaliação 

 diversificação dos instrumentos de recolha de 
informação 

 transcrição das respostas 

 enunciados em formatos acessíveis  leitura de enunciados 

 a interpretação em LGP  utilização de sala separada 

 utilização de produtos de apoio  pausas vigiadas 

 tempo suplementar 
 código de identificação de cores nos 

enunciados 

 outras: 

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar: 

 
Medidas 
universais 

 diferenciação pedagógica 

 acomodações curriculares 

 enriquecimento curricular 

7. Receção nos Serviços de Administração Escolar 

Data: ___/___/_____ Assinatura:  
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 promoção do comportamento pró-social 

 
intervenção com foco académico ou 
comportamental em pequenos grupos 

 Medidas seletivas - proceder à elaboração do RTP até: 

 Medidas adicionais - proceder à elaboração do RTP até: 

 

Encaminhamento para recursos da comunidade (intervenção Precoce; CAFAP; Equipas de Saúde 

Escolar; outras instituições) 

Qual:_________________________________________ 

Assinatura  

 

 

 

 

Diretora do Agrupamento Recebido a: ___/___/_____ 

Despacho   
Devolva-se ao Educador(a) de Infância/Docente Titular de Turma/ Diretor(a) de Turma para comunicação 
das conclusões ao encarregado de educação. 

Assinatura  

 

 

 

 

Educador(a) de Infância/Docente Titular de Turma/ Diretor(a) de 
Turma 

Recebido a: ___/___/_____ 

Data ___/___/_____ Assinatura  

 

 

Comunicação aos Pais ou Encarregados de Educação Data: ___/___/_____ 

 Tomei conhecimento das conclusões e concordo com as medidas identificadas para o/a meu/minha educando/a. 

 

Tomei conhecimento das conclusões e não concordo com as medidas identificadas para o/a meu/minha 
educando/a 

Justificação  

 

 

 

 Os pais ou encarregados de educação não responderam à comunicação das conclusões 

Assinatura  

 


