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1. Aguardando-se ainda o diploma (já promulgado), salientam-se alguns aspetos que ficaram propostos no texto final: 

 

ARTIGO O QUE MUDA | REFLEXÕES  
(CF. COM O DL 54/2018, DE 6 DE JULHO) 

4.º (Participação dos 

pais ou encarregados 

de educação) 

 A lei explicita que os pais/EE participam na EMAEI na qualidade de elementos variáveis. 

 Para além da participação dos pais na elaboração do PEI (programa educativo individual), fica agora 

explícito que os pais/EE participam na elaboração e na avaliação do RTP (relatório técnico-

pedagógico), do PEI e do PIT (plano individual de transição), quando estes se apliquem.  

 Para além da possibilidade de ser pedida a revisão do PEI, fica agora explícito que os pais/EE 

podem solicitar a revisão do RTP, do PEI e do PIT, quando estes se apliquem. 

5.º (Linhas de atuação 

para a inclusão) 

 Determina que a EMAEI (antes, estava mencionado que deveria ser a escola) deve definir 

indicadores destinados a avaliar a eficácia das linhas de atuação para a inclusão – depois, no art.º 

33.º, n.º 8, afirma-se que o Governo se compromete, “no prazo de 90 dias, à publicação de uma 

portaria que regulamente o conjunto de indicadores estatísticos com base nos quais, ainda que de 

forma não exaustiva, se caracterizem e avaliem as medidas e os resultados da política de inclusão 

na educação, para a qual o presente decreto-lei concorre”;  



Fará sentido esperar que esses indicadores externos sejam publicados para a construção dos 

indicadores internos. 

7.º (Níveis das 

medidas) 

 Fica explícito que – não apenas para o caso das medidas universais, como antes – “ As medidas 

previstas nos artigos seguintes não prejudicam a consideração de outras que, entretanto, possam 

ser enquadradas”  

8.º (Medidas universais)  Inclusão de apoio tutorial (“apoio tutorial preventivo e temporário”) nas medidas universais e 

redefinição do papel do professor de Educação Especial no âmbito da aplicação das medidas 

universais (dinamizador, articulador e especialista). 

9.º (Medidas seletivas)  Reforça-se que compete à EMAEI avaliar a eficácia das medidas seletivas – algo que estava já 

previsto, dado que, como é referido no art.º 12.º, n.º 8.º, alínea c), compete à EMAEI “Acompanhar 

e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem”. 

 Reforça-se que “a aplicação das medidas seletivas é realizada pelo docente titular do grupo/turma, 

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

articulador e especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem e de avaliação”.  

10.º (Medidas 

adicionais) 

 Reforça-se a responsabilidade da AMAEI (já enunciada no ar.º 12.º do DL 54/2018) na avaliação 

da implementação destas medidas.  

 Procura dar-se mais peso à obrigatoriedade de o ME dar resposta às solicitações de recursos 

adicionais.  

11.º (Identificação dos 

recursos específicos) 

 Dá-se lugar na lei à necessidade de formação específica gratuita de apoio à aprendizagem e à 

inclusão e à obrigatoriedade de esta dever ser garantida gratuitamente pelo ME. 



12.º (Equipa 

multidisciplinar de apoio 

à educação inclusiva – 

EMAEI) 

 Elementos permanentes: podem ser reforçados de acordo com as necessidades de cada escola.  

 Elementos variáveis: para além dos referidos no 54/2018, acrescenta-se, embora tal pudesse estar 

anteriormente já implícito, “o coordenador de estabelecimento”. 

13.º (Centro de apoio à 

aprendizagem - CAA) 

 Fica explícito que o CAA integra/são “espaços” (plural). 

 O novo ponto 8.º do art.º 13.º explicita a obrigatoriedade de a informação a seguir indicada constar 

do Regulamento Interno: 

 Constituição e coordenação do CAA;  

 Local e horário de funcionamento do CAA;  

 Recursos humanos e materiais existentes;  

 Formas de concretização dos objetivos específicos, de acordo com os pontos 2 [objetivos gerais do 

CAA] e 6 [objetivos específicos];  

 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. 

 Cf. art.º 27.º. 

21.º (RTP)  É acrescentado que “Em caso de mudança de escola o relatório técnico pedagógico acompanha a 

criança ou o aluno”.  

27.º (Matrícula)  “Os alunos apoiados pelos centros de apoio de aprendizagem têm prioridade na renovação de 

matrícula, independentemente da sua área de residência” – deduz-se, assim, que os CAA são 

apenas para alunos com medidas adicionais… 



28.º (Adaptações ao 

processo de avaliação) 

 No Ensino Secundário, passa a ser competência da escola decidir (“fundamentadamente e 

comunicar ao Júri Nacional de Exames“) sobre a aplicação também do seguinte: 

 Transcrição das respostas; 

 Leitura de enunciados. 
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