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Introdução
A aplicação das medidas universais está disponível para todos os docentes do
Agrupamento de Escolas Cego do Maio para dar cumprimento ao n.º 8 do Decreto-Lei
n.º 54/2018, de 6 de julho, de forma a facilitar a gestão pelo professor titular/diretor de
turma e dos docentes, assim como a monitorização pela Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva.
A aplicação destina-se a inserir as medidas universais a mobilizar para todos os
alunos com barreiras à aprendizagem, exceptuando os alunos com Relatórios TécnicoPedagógicos e Programas Educativos Individuais.

Funcionamento da Aplicação

Passo 1 – Aceder à aplicação

Entrar na aplicação em www.cegodomaio.org/gaid com o número de utilizador e
a palavra-passe.
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Passo 2 – Informações gerais

Todos os docentes entram com o perfil de professor para criar/alterar e listar as
medidas universais.
Cada docente apenas terá acesso à sua disciplina e às suas turmas.

O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma tem acesso à data de bloqueio
da reunião, acedendo como “Diretor de Turma”, assim como ao texto para a ata com
base nos dados introduzidos pelos restantes docentes da turma, bem como a todas
informações introduzidas pelos docentes do seu Conselho de Turma.

______________________________________________________________________
5

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________________________________________

Passo 3 – Criar/Alterar

Na opção criar/alterar devem selecionar o ano, a turma e o aluno a quem vão
inserir as medidas universais. Devem escolher a disciplina se tiverem mais do que uma
disciplina com a turma, caso só tenham uma disciplina com a turma a aplicação
assume a disciplina por defeito.
A data fica assumida no dia que inserem a medida.

Passo 4 – Introdução de dados
Ao escolherem o aluno abre depois um quadro com as dificuldades, barreiras à
aprendizagem e as medidas universais.
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Passo 5 – Dados da aplicação

Para cada aluno que insiram medidas universais devem preencher as áreas de
competências onde o aluno revela mais dificuldades, as barreiras à sua aprendizagem
e por fim as medidas universais que vão aplicar ao aluno.
A listagem de todas as dificuldades, barreiras à aprendizagem e medidas que se
encontram na plataforma podem ser descarregadas aqui em formato pdf.

Passo 6 - Gravar

Para inserirem as informações sobre cada aluno devem selecionar a caixa
correspondente e no fim fazer gravar.

Ao gravarem a informação fica disponibilizada a data em que se deu início à
informação inserida.
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Enquanto o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma não proceder ao
bloqueio da introdução de medidas, os docentes podem eliminar a informação que
inseriram clicando no botão eliminar, assim como introduzir nova informação.

Passo 7 - Listar

Cada docente consegue ter acesso às medidas introduzidas, no entanto o
Diretor de Turma/Professor Titular de Turma consegue aceder a todas as medidas
introduzidas no seu Conselho de Turma, acedendo como “Diretor de Turma”.
Será a partir desta listagem que no final do ano se extrairá o documento para
juntar ao processo do aluno.
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O relatório individual de final de ano terá a data de início da dificuldade/barreira à
aprendizagem e medidas aplicadas, assim como a avaliação de cada item.

Passo 8 - Avaliação

Todos os itens inseridos na plataforma podem ser avaliados a qualquer
momento, no entanto se a dificuldade/barreira e medida se mantêm, não precisam de
fazer nada na aplicação, ou seja, não devem assinalar “Não superou”/”Mantém”
ou “Não foi eficaz”.
No final de ano todos os itens precisam de ser avaliados da seguinte forma:
Nas áreas de competências onde o aluno revela mais dificuldade e nas Barreiras
à Aprendizagem a avaliação é feita da seguinte forma: “superou” ou “não superou”.
Nas medidas universais a avaliação é feita da seguinte forma: “Foi eficaz” ou
“Não foi eficaz”.

Passo 9 – Data de bloqueio

O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma deve no fim da reunião assinalar
a data de bloqueio da reunião, acedendo como “Diretor de Turma”, para que a partir
daí não seja possível mexer nas medidas já introduzidas, nem as apagar. O que for
feito a partir dessa data será objeto de análise numa próxima reunião de avaliação.
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Passo 10 – Texto para a ata

Após a reunião e a data de bloqueio inserida na aplicação o Diretor de
Turma/Professor Titular de Turma pode descarregar o texto para ata com todos os
dados introduzidos, acedendo como o perfil de “Diretor de Turma”.
O texto é feito de forma automática tendo em conta a última reunião e os dados
introduzidos após essa data.
No menu “Texto para a ata” necessitam de introduzir a data da última reunião
para que a ata se construa automaticamente (a título excecional este ano foi permitido
que até ao dia 15/11/2019 os conselhos de turma do 2.º e 3.º ciclo pudessem adaptarse à aplicação e usassem essa data como data limite para a introdução de medidas).

Após a introdução da data da última reunião clicam no botão Gerar para
aparecer o texto da ata. (no caso de ser a primeira reunião a data que deve ser
colocada é 01/09/2019).
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Por fim resta copiar o texto para a ata da reunião usando o copiar e o colar. No
caso do pré-escolar e do 1.º ciclo, onde disser Conselho de Turma devem substituir o
texto por “a Educadora” ou “Professor Titular de Turma”. No caso do pré-escolar a
palavra alunos pode ser substituída.
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