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Reuniões de departamento/ SEE 
Decorrem com periodicidade mensal, ou maior, conforme necessidade, com o objectivo de: 

a) Distribuição de casos pelos docentes de educação especial – referenciados para avaliação; 
integrados na educação especial (com elegibilidade) processuais ou de apoio direto pelo SEE; 
não integrados na educação especial (sem elegibilidade); 
b) Discussão/partilha de sistemas de monitorização e acompanhamento dos casos NE, ou 
outros avaliados, e que não obtiveram elegibilidade; 
c) Discussão/partilha de sistemas de monitorização e acompanhamento dos casos NEE em 
articulação com os DT/CT, professores titulares de turma, ou educadores; 
d) Uniformizar estratégias de atuação no âmbito da referenciação, gestão de processos, de 
articulação com técnicos/serviços internos e externos; 
e) Rever e actualizar documentação e procedimentos, sempre que oportuno e necessário. 

 
 
Reuniões de trabalho entre serviços especializados internos – SEE e SPO 
Entre coordenadores, de correm com frequência quinzenal, com o objetivo de: 

a) Discussão de potenciais casos para referenciação ou já referenciados (partilha de 
pareceres pedagógicos e técnicos, classificação conjunta pela CIF, definição de medidas de 
intervenção mediante os recursos internos e externos);  
b) Gestão racional dos recursos existentes localmente, internos e externos ao AEVV;  
c) Elaboração e/ou revisão de procedimentos, documentação e meios de divulgação; 4) 
Discussão de casos com avaliação vocacional pelo SPO e propostos para reorientação do 
percurso escolar;  
d) Identificação de temas para integrar no ciclo de palestras promovido pelo SPO, em 
parceria com outras estruturas da escola, e dirigidas a vários públicos-alvo (pessoal 
docente, pessoal não docentes, pais e EE); 
 

Entre psicólogo/SPO e prof SEE, verifica-se articulação com periodicidade variável na sequência de 
avaliações especializadas de casos referenciados (ou outros), sempre que não for suficiente a 
articulação entre coordenadores dos serviços, para análise dos mesmos aspetos do ponto anterior; 

 
Reuniões de trabalho entre serviços especializados internos e externos 
O AEVV mantém articulação com uma variedade de entidades/ técnicos externos, nomeadamente: 

a) ELI; 
b) CRI;  
c) Hospital da Misericórdia; 
d) Centro de Saúde; 
e) Hospital de Braga; 
f) Psicomagna, (protocolo com AEVV);  
g) Centro Óptico 91;  
h) CRPIC; 
i) Entre outros, conforme necessidade. 
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A frequência dos contatos e/ou reuniões de trabalho é definida conforme a necessidade e a 
existência de casos sob avaliação/intervenção externa; 
 
As reuniões têm o objetivo de:  

a) Discussão e partilha de informação de casos referenciados, em avaliação/intervenção 
externa; 

b) Recolha de informação inerente ao processo de referenciação (pareceres técnicos, 
classificação conjunta - na medida do possível, pela CIF; definição de medidas de 
intervenção mediante os recursos internos e externos);  

c) Gestão racional dos recursos existentes localmente, internos e externos ao AEVV. 
 
 
Medidas de intervenção mediante os recursos internos e externos existentes, 
de forma a conseguir uma gestão racional dos mesmos: 
Existe uma multiplicidade de medidas de intervenção que podem ser recomendadas, tendo em 
conta o tipo de caso e recursos existentes: 

a) As medidas de adequação do processo de ensino aprendizagem previstas no DL 3/2008; 
b) Tutoria; 
c) Apoio educativo individualizado com prof do 1º ciclo ou de disciplina (ex. ALD Mat; Apoio ao 

Estudo; Apoio Educativo); 
d) Tutoria de pares; 
e) Encaminhamento para percursos alternativos após avaliação vocacional no SPO, caso se 

aplique; 
f) Supervisão de pessoal não docente em contexto de recreio; 
g) Encaminhamento para terapias/apoios específicos externos; 
h) Outras que se adequem ao caso. 

 
Procura-se uma gestão racional de recursos, de forma a:  

a) Evitar a sobreposição da ação de técnicos (internos e/ou externos) da mesma área no 
mesmo caso;  

b) Evitar a implementação de apoios da mesma natureza, interna e externamente à escola;  
c) Promover a ação de todos os intervenientes, para que cada parte contribua, diretamente ou 

em regime de consultoria, de forma extensiva e complementar (ao invés de sobreposta). 
 
Meios de divulgação dos procedimentos a cumprir no âmbito do processo de 
referenciação 
Recorre-se a diversas formas de divulgação da informação: 

a) Envio por email institucional a todos os educadores, professores titulares de turma, e 
diretores de turma, e associação de pais e encarregados  de educação; 

b) Ações de informação em sede de reuniões formais com conselhos de turma, diretores de 
turma,  educadores, prof titulares de turma; 

c) Portal do AEVV: espaço SEE e blogue do SPO. 
 

Elaboração de pareceres conjuntos 
No âmbito de uma avaliação especializada, decorrente de referenciação: 

a) É nomeado um professor de educação especial como gestor do processo, que vai proceder 
à recolha de informação específica de cada um dos intervenientes; 

b) Existe uma equipa de vários intervenientes no processo de avaliação, nomeadamente, 
professor de educação especial (gestor do processo), técnicos (internos e/ou externos), 
educador/ professor titular de turma/ diretor e conselho de turma, encarregado de 
educação, e outros caso se aplique; 

c) Existe uma ação conjunta e articulada entre todos os intervenientes na emissão de 
pareceres, e sempre que possível, na discussão do caso; 
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d) Os serviços/ técnicos (internos e/ou externos) disponibilizam um parecer técnico 
especializado próprio (áreas da psicologia, terapia da fala, pedopsiquiatria, terapia 
ocupacional, outros da saúde) e assinados pelo técnico; 

e) Os docentes (educador/ professor titular de turma/ diretor e conselho de turma) 
disponibilizam um parecer de avaliação pedagógica; 

f) Os pareceres dos vários intervenientes fazem integrante do RTP, o qual é gerido pelo 
professor de educação especial, que faz a compilação dos pareceres de todos os 
intervenientes num só documento, assinado por si – o RTP. É neste documento que o 
professor de educação especial integra o seu próprio parecer decorrente da sua avaliação 
pedagógica especializada; 

g) Os pareceres individuais de todos os técnicos, internos e externos, deverão estar citados e 
anexados ao RTP. 

 
 
Documentos são necessários para um processo de referenciação 
- Formulário de referenciação 
- Anexo A – Avaliação pedagógica 
- Declaração de Anuência do Encarregado de Educação 
- Relatório técnico-pedagógico 
- Programa Educativo Individual (PEI) 
- Modelo de carta de pedido de informação clínica externa 
- Modelo de parecer de indeferimento de referenciação 


