
 

  

 

Regimento 
do CAA   
EMAEI 

2021|2022 



   

 

  

 

 

 

REGIMENTO CAA AEIP 2021|22                                                                                                                                                  2 
 
Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS   
Tel: 229 520 565  secretaria@aeip.pt  www.aeirmaospassos.pt  

EMAEI                                            2021-2022  
 

 

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE APOIO À   APRENDIZAGEM 

 

Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação 

1. O presente regimento regula a atividade do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) e aplica-se a todos/as os/as 

alunos/as do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos e a todos/as os/as colaboradores/as nas ações e atividades da 

sua responsabilidade. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva em articulação com a Direção do 

Agrupamento definiram os locais para este Centro e o respetivo modelo de funcionamento, assim como os recursos 

materiais e humanos necessários. 

2. O presente Regimento Interno abrange, entre outros, os seguintes aspetos: 

a) a sua constituição e coordenação; 

b) os locais e horário de funcionamento; 

c) os recursos humanos e materiais existentes; 

d) as formas de concretização dos objetivos específicos, de acordo com os nº 2 e 6; 

e) as formas de articulação com os recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola, designadamente 

no que respeita ao apoio e à avaliação das aprendizagens; 

f) as formas de medição do impacto do CAA na inclusão e aprendizagem de todos/as os/as alunos/as. 

 

Artigo 2.º 

Atribuições e Eixos de Intervenção do CAA 

1. Pretende-se desenvolver um sistema de colaboração, cooperação e articulação com os/as docentes, com vista à real 

inclusão e promoção do sucesso de todos/as os/as alunos/as, bem como apoiar os encarregados/as de educação 

dos/as alunos/as para que se envolvam ativamente no processo de aprendizagem dos/as seus/suas educandos/as. 

2. As atribuições gerais do CAA são as seguintes: 

a) Promover mudanças qualitativas de processos e produtos de aprendizagem para uma implicação efetiva na inclusão e 

no sucesso escolar; 

b) Promover a participação efetiva, a autodeterminação, a autoestima e a confiança dos/as alunos/as nas suas 

capacidades, alargando as suas perspetivas e expetativas de futuro; 

c) Desenvolver a autonomia de aprendizagem dos/as alunos/as através de diversos processos, nomeadamente, com 

recurso à autorregulação; 

d) Possibilitar práticas de autorregulação e autoavaliação dos/as alunos/as; 

e) Envolver as famílias no acompanhamento e participação no processo ensino e aprendizagem; 

f) Articular as atividades desenvolvidas no CAA com o trabalho desenvolvido no âmbito das respostas 
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educativas. 

3. O CAA tem dois eixos de intervenção: 

a) Suporte aos/às docentes titulares de grupo/turma; 

b) Complementaridade, com caráter subsidiário, ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos 

educativos. 

Artigo 3.º 

Objetivos Gerais do CAA 

1. O CAA é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências do 

Agrupamento e constitui uma resposta organizativa de apoio à inclusão. 

2. O Centro de Apoio à Aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, segundo o previsto 

na lei de referência (nº2 do art.º 13º), tem como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da 

diversificação de estratégias de acesso ao currículo, através: 

- Coadjuvações na sala de aula; 

- Apoios diretos por docentes de educação especial; 

- Tutorias; 

- Português Língua Não Materna; 

- Sala de estudo (3º ciclo); 

- Apoio ao estudo (2º ciclo); 

- Apoio educativo (1º ciclo). 

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino secundário e à integração na vida pós-escolar, através: 

- Serviços técnicos especializados (Psicologia e Serviço Social); 

- Estruturas de apoio (EX: parceiros – PIT); 

- Articulação com a Direção na formação de turmas de Percursos Curriculares Alternativos. 

c) Promover e apoiar o acesso à participação social e à vida autónoma, através: 

- Biblioteca escolar; 

- Atividades Extracurriculares; 

- Equipa Multidisciplinar do Município; 

- Projetos; 

- Clubes/Oficinas; 

- Desporto Escolar. 
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Artigo 4.º 

Objetivos Específicos do CAA 

1. O CAA, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos específicos: 

a) Promover a qualidade da participação dos/as alunos/as nos vários contextos de aprendizagem; 

b) Apoiar os/as docentes da turma a que os/as alunos/as pertencem; 

c) Desenvolver metodologias  de intervenção interdisciplinares que facilitem aprendizagem, autonomia e adaptação; 

d) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem; 

e) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar;  

f) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as  diversas componentes do currículo. 

2. Concretização dos objetivos específicos do CAA: 

O AEIP assume estar a cumprir os objetivos específicos do CAA decretados no ponto 6 do art.º 13.º da Lei N.º 116/2019, 

de 13 de setembro, apresentando nos pontos seguintes a forma de concretização dos mesmos. 

Para promover a qualidade da participação dos/as alunos/as nas atividades da turma a que pertencem e nos demais 

contextos de aprendizagem: 

a) Convoca a intervenção, nomeadamente, do/a docente de educação especial para apoio a alunos/as com adaptações 

curriculares significativas, a desenvolver tanto em contexto de turma como em contexto de Sala de Recursos; 

b) Para alunos/as com adaptações curriculares significativas, define que estas sejam, preferencialmente, implementadas 

em contexto de sala de aula, com acompanhamento do/a docente de educação especial; 

c) Oferta de respostas educativas diferenciadas existentes no Agrupamento. 

 

Para apoiar os/as docentes do grupo ou turma a que os/as alunos/as pertencem: 

a) Determina que um tempo de escola de cada docente de educação especial seja para atendimento a docentes 

na/numa das escolas onde leciona; 

b) Determina e dá a conhecer ao/à docente de educação especial a quem cada educador/a de infância, professor/a 

titular de turma, diretor/a de turma deve recorrer, em primeira instância, para solicitar apoio em termos de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

c) Coadjuvação, Apoio Educativo, Biblioteca Escolar, Projetos e Clubes. 

 

Para apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do 

currículo: 

a) A aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão é realizada pelo/a docente titular do grupo/turma e, 

sempre que necessário, em parceria com o/a docente de educação especial, enquanto dinamizador/a, 

articulador/a e especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem e de avaliação; 

b) O/A docente de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoia, de     modo colaborativo e numa lógica de 

corresponsabilização, os/as demais docentes do/a aluno/a na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, 

no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão. 
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Para desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, 

de autonomia e de adaptação ao contexto escolar: 

a) Para os/as alunos/as a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à aprendizagem 

sejam adaptações curriculares significativas, desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino 

estruturado e/ou desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, é garantida, no CAA, uma 

resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à 

sua inclusão; 

b) Flexibilidade Curricular. 

 

Para promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da 

aprendizagem: 

a) São atribuídos tempos de apoio para desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado a 

alunos/as com perturbações do espetro  do autismo; 

b) Tutorias, Português de Língua Não Materna, Parcerias com entidades externas. 

 

Para apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar: 

a) Implementação dos PIT; 

b) Orientação de Carreira; 

c) Cursos de Educação e Formação. 

 

Na abordagem multinível o CAA desenvolve um conjunto diversificado de  atividades como forma de 

concretização dos objetivos específicos definidos. 

a)   No âmbito das Medidas Universais (MU): 

 Enriquecimento Curricular: 

Apoio ao Estudo, Apoio Educativo, Clubes/Oficinas, Projetos, Biblioteca Escolar, Desporto Escolar, AEC’s e AEC’s adaptadas; 

 Promoção do comportamento pró-social: 

Serviço de Psicologia, GAA, Desporto Escolar e Equipa multidisciplinar do Município. 

 Intervenção em foco académico ou comportamental em pequenos grupos: 

Coadjuvação, Trabalho colaborativo, Apoio Educativo e Apoio Português Língua não materna; 

 Apoio tutorial preventivo e temporário: 

Tutoria; 

EMAEI. 

b) No âmbito das Medidas Seletivas (MS): 

 Apoio Psicopedagógico: 

Serviço de Psicologia e Docentes de Educação Especial; 

 Antecipação e reforço das aprendizagens: 
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Coadjuvação, Trabalho colaborativo, Sala de Estudo, Equipa multidisciplinar do Município, Apoio ao Estudo e 

Apoio Individualizado; 

 Apoio tutorial e/ou Apoio tutorial específico; 

 EMAEI. 

c) No âmbito das Medidas Adicionais (MA): 

 Clubes, Projetos, Biblioteca Escolar; 

 Plano Individuais de Transição; 

 Apoio Direto do/a docente de Educação Especial; 

 EMAEI. 

 

Artigo 5.º 

Constituição 

1. O CAA, enquanto recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, insere-se no contínuo de 

respostas educativas disponibilizadas pelo Agrupamento de Escolas Irmãos Passos. 

2. O CAA agrega, envolve e articula os recursos humanos e materiais, os saberes e competências do AEIP, 

nomeadamente, entre outros possíveis, os adstritos: 

a) ao Apoio Educativo (para alunos/as do 1.º ciclo); 

b) ao Apoio ao Estudo (para alunos/as do 2.º ciclo); 

c) à Sala de Estudo (particularmente para alunos/as do 3.º ciclo); 

d) ao Apoio ao/à Aluno/a (aulas de substituição, Gabinete de Apoio ao/à Aluno/a); 

e) aos Clubes e Projetos; 

f) ao Desporto Escolar; 

g) aos Apoios Tutoriais; 

h) à Biblioteca Escolar, espalhada pelos diferentes estabelecimentos de ensino; 

i) à Psicopedagogia, orientada por Professores/as ou Psicólogos/as; 

j) ao Departamento de Educação Especial; 

k) às Salas de Recursos, criadas em cada escola do AEIP, de forma a aproximar os recursos humanos e materiais aos/às 

alunos/as; 

l) ao Serviço de Psicologia, tanto na vertente de Psicologia como na oferta de programas de intervenção em pequeno 

grupo; 

m) Assistentes Operacionais diretamente afetas/os aos/às alunos/as. 

 

Artigo 6.º 

Organização 

1. O CAA, numa abordagem multinível, organiza-se de modo a dar resposta aos objetivos e atribuições anteriormente 

referidas.  
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2. Compete ao Diretor do Agrupamento definir o espaço de funcionamento de cada valência do CAA, numa lógica de 

rentabilização dos recursos existentes. 

3. O funcionamento do CAA é coordenado, acompanhado e monitorizado pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) do AEIP. 

4. O local, o horário de funcionamento e os regimentos particulares estão referidos nos documentos próprios de cada 

valência. 

5. Salas de Recursos: 

a) Cada Sala de Recursos tem um/a docente responsável, que articula com a coordenação do CAA, através do email 

institucional ou pelas plataformas digitais; 

b) O/A docente responsável de cada Sala de Recursos é nomeado/a entre os/as professores/as de educação especial 

que nessa escola lecionam e, por conseguinte, têm componente letiva nesse espaço; 

c) Qualquer aluno/a poderá utilizar os diferentes espaços para procurar apoio e orientação, mas será dada prioridade 

aos/às alunos/as cujo relatório técnico- pedagógico assim o refira; 

d) Os espaços funcionarão de acordo com os recursos disponíveis e procurar-se-á numa estratégia de diversificação, para 

além dos/as professores/as de educação especial que, estejam também presentes professores/as de várias áreas 

disciplinares de forma a ajudar os/as alunos/as nas suas necessidades (académicas ou outras); 

e) As Salas de Recursos devem dispor, particularmente, de recursos materiais que respondam às necessidades 

específicas dos/as alunos/as que são apoiados/as nesses espaços. 

Para que essa oferta possa ser ajustada à população que serve, é dever do/a professor/a responsável por cada Sala 

de Recursos averiguar se nas restantes salas do Agrupamento existem disponíveis materiais que melhor respondem 

às necessidades dos/as alunos/as que são apoiados/as no primeiro espaço; caso existam, devem requisitá-los, numa 

lógica de rentabilização dos recursos existentes. 

 

Artigo 7º 

Recursos Humanos e Materiais 

1.  Os recursos humanos do CAA são constituídos por: 

a) Docentes de educação especial; 

b) Docentes dos vários ciclos de ensino e áreas disciplinares; 

c) Técnicos/as especializados/as; 

d) Assistentes operacionais. 

2. O CAA tem ao seu dispor todos os recursos materiais existentes no Agrupamento. 

3. Os recursos materiais das diversas valências são monitorizados pelo/a professor/a responsável. 

4. Na Sala de Recursos, cada professor/a responsável tem acesso ao inventário online do material existente, devendo 

monitorizar as movimentações de materiais e, no final do ano, verificar e/ou atualizar o inventário. 
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Artigo 8º 

Gestão Documental 

1. Os documentos e registos inerentes às atividades do CAA podem fazer-se em arquivo digital ou em arquivo físico, 

consoante for definido situação a situação. 

2. Todos os documentos específicos de alunos/as serão arquivados no processo individual. 

 

Artigo 9º 

Monitorização e Avaliação 

1. A monitorização das atividades é realizada no final do ano letivo e/ou no final dos períodos letivos. 

2. No final do ano letivo será elaborado pela coordenação do CAA um relatório com a análise do trabalho 

desenvolvido. 

Artigo 10º 

Impacto do CAA na Inclusão e na Aprendizagem 

1.    Pretende-se desenvolver um sistema de colaboração, cooperação e articulação com os/as docentes, com vista à real 

inclusão e promoção do sucesso de todos/as os/as alunos/as, bem como apoiar os/as encarregados/as de educação 

para que se envolvam ativamente no processo de aprendizagem dos/as seus/suas educandos/as. 

2. As formas de medição do impacto do CAA na inclusão e aprendizagem de todos/as os/as alunos/as são 

estabelecidas em sede de EMAEI, entidade a quem cabe acompanhar o funcionamento do CAA. 

 

Artigo 11º 

Disposições Finais 

1. O Regimento do CAA pode ser revisto anualmente e sempre que haja alterações do Regulamento Interno do AEIP. 

2. Pode ainda haver revisão extraordinária por iniciativa da EMAEI. 

3. Qualquer omissão contida neste Regimento rege-se pela legislação aplicável e, em particular, pelo Regulamento 

Interno do AEIP. 

4. O presente Regimento entra em vigor no dia imediato à sua aprovação. 

 

 

 

 

Equipa EMAEI, 

Ana Juanico, Cândida Borges, Luísa Santos, Paula Costa, Sílvia Duarte, Tiago Esteves 

O Diretor, 

Paulo Gaspar 

 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, 21 de outubro de 2021 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico 
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ANEXO AO REGIMENTO DO CAA 

Ano letivo 2021/2022  

Sala de Recursos 

1. Recursos humanos: 

No presente ano letivo, para além de outros/as docentes e ou técnicos/as que necessitem de usar os espaços, os 

apoios são assegurados por: 

a) Docentes de Educação Especial; 

b) Docentes de Educação Física adaptada/Desporto adaptado, TIC Adaptada, Artes adaptadas, Ciências Adaptadas 

e Educação Musical adaptada; 

c) Docentes de Atividades Extra Curriculares, a saber: Oficina das Ciências/Oficina da Música/Oficina das 

Artes/Oficina de Teatro; 

d) Docentes da Sala de Estudo. 

 

2. No presente ano letivo, os/as professores/as responsáveis pelas salas de recursos são: 

a) EB Sendim – Professora Sara Barbosa 

b) EB Lomba – Professora Hélia Morais 

c) EB Quinta do Vieira – Professoras Cristina Castro 

d) EB/JI Professora Elvira Valente – Professora Cristina Castro 

e) EB Santiago – Professoras Isabel Almeida 

f) EB Custoias – Professoras Cristina Silva, Cristina Almeida e Alina Silva 

g) EB Irmãos Passos – Professoras Paula Costa e Luísa Santos 

 

3. As Salas de Recursos vão funcionar, no presente ano letivo, nos seguintes espaços, referentes aos 

estabelecimentos respetivos: 

a) EB Sendim - Sala nº5; 

b) EB Lomba - Sala nº7; 

c) EB Quinta do Vieira - Sala laranja; 

d) EB Irmãos Passos (1º Ciclo - Sala de apoio educativo e Biblioteca; 

e) EB Professora Elvira Valente - Sala vermelha; 

f) EB Santiago – Sala contígua à Biblioteca; 

g) EB Custóias – Pavilhão 3; 

EB Irmãos Passos – Sala Nº7 e S2. 

 

 

 


