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AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO1
 

(Ponto 3 do art. 7.º; ponto 3 do art. 9.º; ponto 6 do art. 10.º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho) 

(Aplica-se aos alunos que beneficiam de medidas seletivas e adicionais do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho) 

 

 

Ano Letivo 20___/20___ 

_____º Período 

Nome do Aluno:  

Data de Nascimento:  Idade:  

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 

 

Docente de Educação Especial  

 

 

1. RESULTADOS OBTIDOS PELO(A) ALUNO(A) COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EDUCATIVAS 
IMPLEMENTADAS (Ponto 4, do Artigo 24.º). 

Disciplinas/Períodos            

1º Período            

2º Período            

3º Período            

2. MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO (apenas a(s) assinalada(s) no RTP) 
Data da aprovação do RTP em vigor: ___ / ____ /_______ (DL n.º 54/2018 de 6 de julho)  

2.1. MEDIDAS UNIVERSAIS 

a) Diferenciação Pedagógica                                                                                                                                                           

b) Acomodações Curriculares                                                                                                                                                         
      Diversificação de métodos e estratégias de ensino 
      Combinação de métodos e estratégias de ensino 
      Diferentes modalidades de avaliação 
      Diferentes instrumentos de avaliação 
      Adaptação de materiais educativos 
      Adaptação de recursos educativos 
      Remoção de barreiras espaciais 
      Remoção de barreiras de equipamento 
      Outra:       

c) Enriquecimento Curricular                                                                                                                                                          

     Desporto escolar. Modalidade(s):       

     Apoio educativo 
     Apoio ao estudo 
     Sala de estudo 
     Projetos desenvolvidos na escola. Quais:       

     Outros:       
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d) Promoção do Comportamento Pró-social                                                                                                                               

e) Intervenção com Foco Académico ou Comportamental em Pequenos Grupos                                                               

 
     Intervenção com Foco Académico em Pequenos Grupos 
     Intervenção com Foco Comportamental em Pequenos Grupos 
 

Eficácia das medidas Universais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

Período letivo 
Eficácia das medidas no 
processo de ensino/ aprendizagem do 
aluno 

Decisão 

 
____º Período 
 
Data: 
  /  /20   

 Eficazes 
 Pouco eficazes  
 Não  eficazes 

 A manter  
 A alterar 

Fundamentar: 
 

2.2. MEDIDAS SELETIVAS 

a) Percursos curriculares diferenciados.                                                                                                                                      
         Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) 
        Percurso Curricular Alternativo (PCA) 

        Outro:       

b) Adaptações curriculares não significativas.                                                                                                                            
       Adaptações ao nível dos objetivos e conteúdos através da alteração na sua priorização ou sequenciação; 
      Introdução de objetivos específicos de nível intermédio que permitam atingir os objetivos globais e as 
aprendizagens essenciais. 
 

c) Apoio psicopedagógico. (Referir os apoios que o aluno(a) beneficia)                                                                                                  

d) Antecipação e o reforço das aprendizagens.                                                                                                                          

e) Apoio tutorial.                                                                                                                                                                               

Eficácia das medidas Seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

Período letivo 
 

Eficácia das medidas no 
processo de ensino/ aprendizagem do aluno 

 

Decisão 

 

____º Período 
 
Data: 
  /  /20   

 Eficazes 
 Pouco eficazes  
 Não eficazes 

 A manter  
 A alterar 

Fundamentar:  

2.3. MEDIDAS ADICIONAIS 

a) Frequência do ano de escolaridade por disciplinas.                                                                                                              
   Disciplinas frequentadas pelo(a) aluno(a): 

b) Adaptações curriculares significativas.                                                                                                                                     
      Introdução de outras aprendizagens substitutivas; 
      Estabelecimento de objetivos globais ao nível dos conhecimentos a adquirir e das competências a desenvolver 
para potenciar a autonomia, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento interpessoal.  
          Disciplinas /Áreas:       
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c) Plano individual de transição (Referir o PIT que o(a) aluno(a) desenvolve).                                                                                                            

 

d) Desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado.                                                                         
 

e) Desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.                                                                                   
 

Eficácia das medidas Adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

Período letivo Eficácia das medidas no 
processo de ensino/ aprendizagem 
do aluno 

 

Decisão 

______Período 
 
Data:____/____/20____ 

 Eficazes 
 Pouco eficazes  
 Não eficazes 

 A manter  
 A alterar 

Fundamentar: 

3. RECURSOS ESPECÍFICOS 
3.1 Recursos humanos                                                                                                                                                                       

 Docentes de Educação Especial 

 Técnicos especializados. Quais:       

 Assistentes operacionais 

 Outros: 
3.2 Recursos Organizacionais                                                                                                                                                           

 Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

 Centro de apoio à aprendizagem 

 Escolas de referência no domínio da visão 

 Escolas de referência para a educação bilingue 

 Escolas de referência para a educação precoce na infância 

 Centro de recursos de tecnologias de informação e comunicação para a educação especial (CRTIC) 
3.3 Recursos da comunidade                                                                                                                                                           

 Equipa local de intervenção precoce 

 Equipas de saúde escolar dos ACES/ULS 

 Comissão de proteção de crianças e jovens (CPCJ) 

 Centro de apoio à família e acompanhamento parental (CAFAP) 

 Centro de recursos para a inclusão (CRI) 

 Instituições da comunidade. Quais:        

    (Exemplos: Serviços de atendimento e acompanhamento social do sistema de solidariedade e segurança social; serviços de emprego e formação 

profissional; serviços de administração local e IPSS) 

 Estabelecimentos de Educação Especial com acordo de cooperação com o Ministério da educação 

 Outros. Quais:       
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4. OUTRAS MEDIDAS APLICADAS 
Art. 4º, 5º e 6º, do 
Despacho normativo 10-
A/2018, 19 junho 

Redução de turma  
 

 

Art. 28.º, ponto 2 
Adaptações ao 
processo de 
avaliação  

A diversificação de instrumentos de recolha de informação.  
Os enunciados em formatos acessíveis (tabelas, digital, …)  
A interpretação em LGP  
A utilização de produtos de apoio  
O  tempo suplementar para realização das provas/trabalhos  
A transcrição das respostas  
A leitura de enunciados  
A utilização de sala separada  
As pausas vigiadas  
O código de identificação de cores nos enunciados  
A consulta de apontamentos/notas  
A utilização preferencial de itens de escolha múltipla  
A permissão ao aluno de responder através de um gravador  
A utilização de testes curtos em vez de longos  
A utilização de  testes orais  
A permissão ao aluno de  escrever na folha de teste  
A realização do teste noutro local  
A realização do teste num outro horário (flexibilização)  
A permissão ao aluno de responder através de computador  
A despenalização dos erros ortográficos  
Outras:  

 
 

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DO(A) ALUNO(A).  
(Reflexão da evolução do(a) aluno(a) ao longo do período letivo/ano letivo, justificação dos níveis de desempenho. Referir o apoio 
em Educação Especial, quando direto e as ajudas técnico pedagógicas.) 

 
Transitou/Aprovado                                                                                                        Não Transitou/ Não Aprovado   

 

6.INTERVENÇÃO PARA O(S) PRÓXIMO(S) PERÍODO(S)/ PRÓXIMO ANO LETIVO  

(Aspetos a considerar nos períodos letivos seguintes/ano letivo seguinte, quando necessário, identificação da necessidade de alteração das 
medidas. Poderá ainda ser indicada a necessidade de revisão do RTP/PEI.) 

 
Analisadas as características, as condições individuais do(a) aluno(a),os resultados obtidos e o percurso académico 
que fez ao longo do(s) período(s)/ ano letivo, como forma de continuar a contribuir para o seu sucesso académico 
sugere-se que o(a) mesmo(a) beneficie, no próximo período/ano letivo de: 

 
 

 
Intervenientes Assinatura 

Professor da disciplina de (…)  

Professor da disciplina de (…)  

Professor da disciplina de (…)  

Docente de Educação Especial  

Terapeutas  

Data:____/____/20____    
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O(A) encarregado(a) de educação 

Nome: 
 

Data: ____/____/20____ Assinatura: 
 

 

O(A) aluno(a) 

Nome: 
 

Data: ____/____/20____ Assinatura: 
 

 

O(A) coordenador(a) da implementação das medidas (nº10 do Artº21º) 

Nome: 
 

Data: ____/____/20____ Assinatura: 
 

 

O(A) Coordenador(a) da Equipa Multidisciplinar de apoio à Educação Inclusiva (Art. 12.º) 

Nome: 
 

Data: ____/____/20____ Assinatura: 
 

 

 
 
 
 
1Documento a avaliar e a remeter à EMAEI, depois de datado e assinado pelo encarregado de educação e pelo 
aluno 


