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Introdução 

   A Unidade de Multideficiência encontra-se 

sediada no Agrupamento de Escolas de Vagos. 

Desta estrutura fazem parte duas salas sediadas 

na Escola Básica Dr. João Rocha-Pai.  

 

 

 

 

 

 

Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação 

 

1. O presente Regimento reporta-se ao 

funcionamento da Unidade de Multideficiência. 

Tem como principais objetivos:  

1.1. Assegurar a divulgação e o cumprimento 

das presentes normas de funcionamento; 

1.2. Promover o respeito pelos direitos e 

deveres, quer do Agrupamento, quer dos alunos 

e/ou Pais ou Encarregados de Educação; 

1.3. Fomentar a participação ativa dos alunos 

e/ou Pais ou Encarregados de Educação e 

restantes partes interessadas na educação dos 

mesmos. 

Artigo 2.º 

Objetivos 

 

1.Promover a participação dos alunos com 

multideficiência e surdocegueira congénita nas 

atividades curriculares e de enriquecimento 

curricular junto dos pares da turma a que 

pertencem;  

2. Aplicar metodologias e estratégias de 

intervenção interdisciplinares visando o 

desenvolvimento e a integração social e escolar 

dos alunos;  

3. Assegurar a criação de ambientes estruturados, 

securizantes e significativos para os alunos;  

4. Proceder às adequações necessárias;  

5. Adotar opções educativas flexíveis, de carácter 

individual e dinâmico, pressupondo uma avaliação 

constante do processo do ensino e de 

aprendizagem do aluno e o regular envolvimento 

e participação da família;  

6. Assegurar os apoios específicos ao nível das 

terapias, da psicologia e da orientação e 

mobilidade aos alunos que deles possam 

necessitar; 

7. Organizar o processo de transição para a vida 

entre ciclos.  
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Artigo 3.º 

População Alvo 

 

Nesta escola, os alunos que frequentam esta 

Unidade são crianças e jovens com 

multideficiência que apresentam acentuadas 

limitações no domínio cognitivo, bem como no 

domínio motor e/ou no domínio sensorial (visão 

ou audição) e que podem ainda necessitar de 

cuidados de saúde específicos. Estas limitações 

dificultam a interação natural com o ambiente, 

colocando em grave risco o desenvolvimento e o 

acesso à aprendizagem. Salvaguardam-se casos de 

alguns alunos, cuja problemática exige a sua 

integração na Unidade, uma vez que possuem um 

nível de dependência muito elevado.  

 

 

                                   Artigo 4.º 

Distribuição dos alunos / Número de alunos atendidos  

É elaborado um mapa com os alunos que 

frequentam a UMAEV anualmente, documento 

que é reformulado sempre que se justifique.  

 

Artigo 5.º 

Horário de Funcionamento 

 

1. A unidade funciona das 8h30m às 16h.  

 

Artigo 6.º 

Interrupções letivas 

 

1. A Família não pode nem deve ser substituída 

pela escola. Assim, deve a Família, estar com seus 

filhos o maior tempo possível. 

2. As interrupções letivas, bem como todos os 

tempos para além do horário letivo, serão 

asseguradas em regime de ATL, contemplando 

sempre e em primeiro lugar o bem-estar do aluno 

e a tranquilidade das famílias.    

3. A alimentação dos alunos será fornecida pelos 

parceiros responsáveis pelo ATL.   

4. É terminantemente proibido o envio de 

refeições, a não ser no caso de problemáticas 

diagnosticadas por relatórios Médicos da 

Especialidade (excluem-se os lanches da manhã e 

da tarde, responsabilidade dos Encarregados de 

Educação). 

 

Artigo 7.º 

Regime de ATL 

 

1. Com o intuito de dar resposta aos alunos e 

famílias da Unidade de Multideficiência das 

Escolas do Agrupamento de Vagos em regime de 

ATL, cada Encarregado de Educação pagará uma 

mensalidade a estipular pelo serviço prestado; 

2. Este serviço será gerido pela entidade que 

assegura o serviço aos alunos do 1.º ciclo da EB de 

Vagos. 

 

Artigo 8.º 

Caderneta do Aluno 

 

1. A caderneta do aluno terá de o acompanhar 

diariamente, devendo esta ser analisada sempre 

ao final do dia, quando este chega a casa; 

2. As mensagens, quer relativas a medicações, 

higiene, alimentação quer a registos de 

ocorrências ali serão assinaladas; 

3. Todos os registos da caderneta terão de ser 

assinados e datados. 

 

 

Artigo 9.º 

Funções do Agrupamento 
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1. Acompanhar o desenvolvimento das 

metodologias de apoio;  

 2. Adequar os recursos às necessidades dos 

alunos;  

 3. Promover a participação social dos alunos com 

multideficiência e surdocegueira congénita;  

 4. Criar espaços de reflexão e de formação sobre 

estratégias de diferenciação pedagógica, numa 

perspetiva de desenvolvimento de trabalho 

transdisciplinar e cooperativo entre os vários 

profissionais;  

5. Organizar e apoiar os processos de transição 

entre os diversos níveis de educação e de ensino;  

 6. Planear e participar, em colaboração com as 

associações da comunidade, em atividades 

recreativas e de lazer dirigidas a crianças e jovens 

com multideficiência e surdocegueira congénita, 

visando a integração social dos seus alunos.  

 

Artigo 10.º 

Funções da Gestão do Agrupamento 

 

1. Organizar, acompanhar e orientar o 

desenvolvimento da Unidade de Apoio 

Especializado.  

 

Artigo 11.º 

Funções do Coordenador da UMAEV 

 

1. Promover a troca de experiências e a 

cooperação entre todos os docentes/técnicos que 

integram a Unidade de Apoio Especializado;  

2. Assegurar a aplicação e a coordenação das 

orientações dos Programas Educativos Individuais 

e dos Currículos Específicos Individuais, 

promovendo a adequação dos seus objetivos e 

conteúdos à situação concreta dos alunos da 

Unidade de Apoio Especializado;  

3. Propor ao Departamento de Educação Especial 

o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adoção de medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens dos alunos;  

4. Supervisionar a articulação dos docentes da 

UMAEV com os docentes titulares de turma;  

5. Orientar e coordenar todos os docentes da 

unidade, numa ação reguladora;  

6. Promover a articulação com outras estruturas 

ou serviços do Agrupamento, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação 

pedagógica.  

 

Artigo 12.º 

Funções dos Docentes de Educação Especial 

 

1. Programar, adaptar e avaliar atividades com 

professores e outros técnicos;  

2. Proceder à avaliação dos alunos em conjunto 

com o professor/ diretor de turma;  

3. Acompanhar, orientar e dirigir os alunos nas 

atividades, na sala de aula, na sala de recursos e 

noutros contextos e espaços;  

4. Preparar materiais específicos;  

5. Articular com toda a equipa da unidade 

(docentes, assistentes operacionais e terapeutas);  

6. Tomar decisões conjuntas com os 

pais/encarregados de educação;  

 7. Articular com os técnicos externos à escola 

(saúde, serviço social e outros).  

8. Estabelecer planos de intervenção, no sentido 

de promover a generalização das competências 

comunicativas nos vários contextos que o aluno 

frequenta e com os seus diferentes interlocutores.  

9. Marcar diariamente as presenças dos alunos e 

informar o professor titular/director de turma das 

mesmas no final de cada semana;  
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10. Proceder aos registos diários de avaliação de 

atividades dos alunos. 

 

Artigo 13.º 

Funções dos Assistentes Operacionais 

 

1. Proceder à marcação das refeições diárias;  

2. Comunicar o número de refeições ao refeitório;  

3. Passar os cartões eletrónicos diariamente 

referentes a cada um dos alunos;  

4. Tirar fotocópias a pedido dos docentes/ 

técnicos;  

5. Ajudar na preparação de materiais;  

6. Limpar e desinfetar os materiais utilizados pelos 

alunos;  

7. Acompanhar, orientar e dirigir os alunos na sala 

de aula (sempre que se justifique), na sala de 

recursos e noutras, segundo as orientações dos 

docentes;  

8. Fazer a transferência física dos alunos;  

9. Fazer a higiene dos alunos, de acordo com as 

orientações estabelecidas;  

10. Em conjunto com os docentes, colaborar na 

alimentação dos alunos, de acordo com as 

orientações definidas;  

11. Zelar e manter organizados os materiais 

específicos de cada um dos e da sala.  

 

Artigo 14.º 

Organização das Respostas Educativas 

 

1. Turma: Os alunos devem estar na turma/sala 

de aula, de acordo com as suas necessidades, 

possibilidades e competências. 

2.Unidade: Comunicação, Socialização, 

Motricidade, Orientação e Mobilidade, Cognitivo-

motor e Estimulação Sensorial, Higiene e Treino 

Alimentar. 

3. Respostas Terapêuticas: Hidroterapia, Boccia, 

Psicomotricidade, Terapia de fala, … 

 

 

 


