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Regimento do Núcleo de  Educação Especial 

INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Educação Especial, como estrutura educativa do Agrupamento de Escolas 

Josefa de Óbidos, visa promover a existência de condições que assegurem a 

participação e envolvimento dos alunos com necessidades educativas especiais, na vida 

escolar do Agrupamento e comunidade envolvente, bem como promover a articulação 

da sua actividade com outras estruturas de orientação educativa.  

 

Artigo 1º  

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

  

O presente Regimento aplica-se ao Núcleo de Educação Especial do Agrupamento de 

Escolas Josefa de Óbidos. 

 

Artigo 2º 

NATUREZA 

O  Regimento  é o instrumento que define as linhas de orientação e funcionamento do 

Núcleo de Educação Especial, em estreita ligação e articulação com os vários docentes 

que  o compõem.  

 

Artigo 3º 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Sem prejuízo de outras competências fixadas no Regulamento Interno, o N.A.E., rege-se 

pelos princípios orientadores do Despacho Conjunto nº 105/97 de 1 de Julho, visando, 

nomeadamente: 

a) Promover a existência de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às 

necessidades específicas e ao desenvolvimento global dos alunos, contribuindo 

para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo; 

b) Fomentar condições de inclusão sócio-educativa e afectiva das crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais; 
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c) Contribuir para a qualidade educativa, nomeadamente nos domínios da 

orientação educativa, interculturalidade, saúde escolar, melhoria de ambiente de 

trabalho; 

d) Articular e cooperar com outras entidades, estruturas e serviços (nas áreas da 

saúde, segurança social, autarquias, qualificação profissional e emprego, 

entidades particulares e não governamentais...). 

Artigo 4º 

CONSTITUIÇÃO  

O Núcleo de Educação Especial do Agrupamento Josefa de Óbidos é constituído por 

seis elementos: 

1. Educadora de Infância, com Mestrado e Especialização na Área da Educação 

Especial, colocada no Quadro de Professores Titulares do Agrupamento, Fernanda de 

Fátima  Coimbra Martins Portugal - intervém a nível do 2º e 3º C.E.B.; 

2. Educadora de Infância, Zélia Maria Cruz Baltazar, Especializada, em exercício de 

funções na Unidade de Apoio à  Multideficiência de Óbidos. 

3. Educadora de Infância  Maria Helena Dias Cardoso que, apesar de não fazer parte do 

Quadro de Docentes do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, encontra-se 

destacada no Centro de Educação Especial Rainha D.Leonor e faz parte integrante deste 

Núcleo, tendo a seu cargo o grupo de alunos da Unidade de Apoio à Multideficiência. 

4. Professora de 1º Ciclo de Ensino Básico, Especializada na Área da Educação 

Especial, colocada no Quadro de Professores Titulares do Agrupamento, Maria 

Fernanda Pereira Alves da Trindade de Figueiredo dedica a sua intervenção ao nível dos 

1º e 2º C.E.B.; 

5. Professora de 1º e 2º Ciclos de Ensino Básico, Especializada na Área da Educação 

Especial, Maria Margarida Sacramento das Neves corresponde a solicitações a nível do 

Pré-escolar e 1º C.E.B.; 

6. Professora de 1º Ciclo de Ensino Básico, com Pós-Graduação na Área da Educação 

Especial, colocada no Quadro de Professores Titulares do Agrupamento, Margarida 

Escudeiro Guerreiro Viana Rocha, responsável também pelo 1º C.E.B. e pela 

Coordenação deste Núcleo. 
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Artigo 5º 

COMPETÊNCIAS DO DOCENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

De acordo com o estipulado no Regulamento Interno deste Agrupamento, ao docente de 

Educação Especial compete: 

a) Colaborar com os Órgãos de Gestão e de Coordenação Pedagógica, bem como 

com os educadores e professores na detecção de necessidades educativas 

especiais e na organização e incremento de respostas ajustadas; 

b) Cooperar no trabalho com pais e encarregados de educação de alunos com 

necessidades educativas especiais; 

c) Promover a articulação dos serviços e entidades que intervêm no processo 

educativo dos alunos, nomeadamente, nas áreas da educação, saúde, segurança 

social, autarquias e outros, no sentido de planear medidas adequadas às 

necessidades de cada um; 

d) Participar na elaboração e desenvolvimento de projectos que possam contribuir 

para o desenvolvimento e valorização da criança/ jovem com N.E.E. ;  

e) Incentivar a comunidade educativa a participar em Acções de Formação, no 

âmbito da Educação Especial; 

f) Colaborar na sensibilização e dinamização da comunidade educativa para o 

direito que as crianças e jovens com N.E.E. têm de frequentar o ensino regular, 

numa perspectiva de inclusão plenamente cultural, social e afectiva; 

g) Participar na elaboração do Projecto Educativo de Escola e na elaboração do 

Plano Anual de Actividades dele decorrente, nomeadamente no que diz respeito 

à Educação Especial; 

h) Colaborar na organização de turmas, tendo em conta a caracterização dos alunos 

de carácter complexo; 

i) Reunir mensalmente e sempre que se considerar necessário com a Psicóloga do 

Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento;  

j) No 2º e 3º ciclos, reunir com o coordenador de directores de turma, para 

partilhar informações; 

k) Colaborar com os docentes na planificação e avaliação do trabalho a realizar 

com o grupo/ turma, nomeadamente na elaboração dos programas educativos 

individuais; 

l) Incrementar o desenvolvimento das medidas de regime educativo especial, de 

acordo com a legislação em vigor; 
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m) Apoiar, prioritariamente, os alunos com N..E.E. de carácter permanente, de 

acordo com a legislação em vigor; 

n) Colaborar com os educadores e professores, na organização, gestão e 

flexibilização dos currículos, respeitando as capacidades e interesses dos alunos 

e tendo em conta a sua diversidade; 

o) Apoiar os docentes das turmas que incluem alunos com N.E.E, na diversificação 

das práticas pedagógicas e no desenvolvimento de metodologias que facilitem a 

gestão de grupos heterogéneos, nomeadamente, na organização de estratégias de 

diferenciação pedagógica, dinâmica de grupos, trabalho cooperativo, tutoria 

pedagógica, trabalho de projecto, de modo a promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos; 

p) Aplicar modalidades de apoio, susceptíveis de alterar ou diminuir as 

dificuldades inicialmente detectadas; 

q) Colaborar com os professores do ensino regular, directores de turma, docentes 

de apoio educativo e encarregados de educação, de modo a prevenir e eliminar o 

absentismo sistemático e o abandono escolar, sempre que solicitado; 

r) Contactar a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco sempre que 

exista suspeita de alunos vítimas de maus-tratos, abandono, desamparo, ou de se 

encontrarem em situações susceptíveis de colocar em risco a sua saúde, 

segurança, educação ou moralidade; 

s)  Elaborar relatórios individuais de cada aluno, bem como da actividade 

desenvolvida; 

t) Organizar e entregar nos prazos estipulados a documentação necessária. 

 

Artigo 6º 

COORDENAÇÃO 

A Coordenadora do Núcleo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos é a Professora Titular Margarida Escudeiro Guerreiro Viana Rocha, 

Especializada em Educação Especial, eleita por votação presencial de entre os 

elementos que constituem o Núcleo e por um período de três anos. 

Artigo 7º 

COMPETÊNCIAS DA COORDENADORA 

À Coordenadora compete: 
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a) Submeter ao Conselho Pedagógico a aprovação de propostas elaboradas pelo 

Núcleo de Educação Especial; 

b) Colaborar na organização e implementação dos Planos Anuais de Actividades 

do Agrupamento e do Núcleo, em parceria com os elementos constituintes; 

c) Elaborar o Regimento Interno do D.E.E; 

d) Propor ao Conselho Pedagógico a realização e a dinamização de acções de 

formação, quando solicitadas e fundamentadas pelos interessados;  

e) Organizar e dinamizar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

f) Sempre que necessário, solicitar a presença ou contactar os docentes de 

educação especial, de apoio educativo ou outros elementos da comunidade 

educativa, para a resolução de questões que se prendam com a sua actividade; 

g) Fomentar a articulação entre os serviços de educação, saúde, segurança social, 

autarquias... e outras entidades particulares e/ou governamentais; 

h) Colaborar na articulação entre os diversos estabelecimentos de educação e de 

ensino, relativamente a contextos relacionados com a Educação Especial; 

i) Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas na legislação em vigor 

relativas aos alunos com necessidades educativas especiais; 

j) Apresentar ao Conselho Executivo um relatório anual do trabalho desenvolvido 

pelo Núcleo de Educação Especial. 

k) Dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, um elemento terá direito a 

voto, nas reuniões do Conselho Pedagógico. Deste modo, por unanimidade, 

considerou-se que a Coordenadora do D.E..E. terá assento, ao longo do ano 

lectivo 2008/2009, nas referidas reuniões. 

 

Artigo 8º 

FUNCIONAMENTO 

A actividade do Núcleo de Educação Especial realiza-se de acordo com o estipulado no 

Plano Anual de Actividades, sendo este aprovado pelo Conselho Pedagógico. 

Algumas informações serão afixadas nos placards do Núcleo de Educação Especial, 

enviadas através do e’mail do Núcleo (dee.obi@gmail.com) ou colocadas na página da 

internet do Agrupamento.  

Este Núcleo efectuará uma reunião ordinária mensal, por um período mínimo de 1h,  

sob a presidência da Coordenadora e, sempre que possível, no gabinete de Educação 

Especial, com a presença dos elementos constituintes. 
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Sempre que se considere necessário, serão efectuadas reuniões extraordinárias, desde 

que convocadas: 

a) por iniciativa da coordenadora; 

b) a requerimento de 1/3 dos seus membros; 

c) ou por solicitação da Comissão Executiva. 

Não sendo de carácter extremamente urgente, serão convocadas com 48h de 

antecedência. 

Para além da componente lectiva (apoio directo ou indirecto prestado aos alunos com 

N.E.E), cada docente de apoio incluirá no seu horário, em componente não lectiva: 

- 2  horas para reuniões; 

- 2 horas semanais, nos estabelecimentos de ensino, para o atendimento e parceria 

imprescindível com Encarregados de Educação e para a articulação com outros 

serviços e entidades ( Equipa de Desenvolvimento, Autarquias, Psicólogas, 

Assistentes Sociais, Gabinete da Educação da C.M.O., Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens em Risco, GABIAP, Segurança Social...). 

 

- O número de horas de redução da componente não lectiva, será reconvertido em 

tempo para estudo e avaliação de casos novos referenciados, partilha de 

conhecimentos, organização de legislação e formação interna, organização de 

recursos e actividades consideradas pertinentes para a dinâmica do Núcleo. 

- Da componente não lectiva dos docente de Educação Especial, constam ainda as 

deslocações efectuadas, os momentos de planificação e organização de material 

de apoio ao aluno e ao docente do regular, a organização de processos 

individuais, de modo a tornar possível uma intervenção consciente, dinâmica e 

criativa.  

 

Artigo 9º 

ORDEM DE TRABALHOS E ACTAS 

A ordem de trabalhos será elaborada pela Coordenadora e, sempre que possível, em 

estreita colaboração com os elementos dos Serviços Especializados de Apoio Educativo. 

Será lavrada uma acta de cada reunião, por um secretário, e assinada por todos os 

presentes. Será entregue ao Conselho Executivo e arquivada em processo próprio. 
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Artigo  10º 

ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS  

Serão organizados e actualizados todos os processos necessários, nomeadamente no que 

se refere ao registo de horários, listas de crianças, mapas, relatórios, referenciação de 

casos novos, legislação, actas, correspondências...  

 

Artigo  11º 

ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS 

Cada docente de Educação Especial organizará os processos individuais dos alunos a 

seu cargo, de acordo com a uniformização de critérios já estabelecida e conforme as 

características de cada situação. 

Da estrutura elementar dos dossiers constará: 

a) Ficha de identificação do aluno; 

b) Avaliações e relatórios (técnico-pedagógicos, clínicos, psicológicos, 

terapêuticos...) de acordo com o Decreto Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro; 

c) Programas Educativos Individuais, devidamente organizados e aprovados; 

e) Registos facultativos (contactos, actividades, projectos, observações...); 

f) Documentação diversa facultativa (formação ou informação alusiva à deficiência 

ou problemática em causa, ou trabalhos do aluno...). 

 

Artigo  12º 

 LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

O Núcleo reúne no Complexo Escolar dos Arcos ou sede do Agrupamento, quando 

necessário. A sua área de intervenção encontra-se distribuída pelos Jardins de Infância e 

Escolas do 1º Ciclo do concelho de Óbidos, bem como pela Escola Básica 2,3 Josefa de 

Óbidos.  

Serão abrangidos todos os estabelecimentos, conforme os critérios de atendimento, a 

complexidade dos casos, de acordo com o Dec.Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro, bem como 

os alunos do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor que frequentam a Unidade 

de Apoio à Multideficiência na Escola 2,3/Secundária Josefa de Óbidos. 
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Artigo 13º 

HORÁRIO 

1 - De acordo com o Estatuto da Carreira Docente, o horário de cada educador ou 

professor especializado tem a duração de 22 horas de prestação de serviço lectivo, tendo 

cada docente a respectiva redução por idade e tempo de serviço.  

2 - Os horários estão sujeitos a alterações, ao longo do ano, conforme a necessidade e a 

constituição dos mapas de atendimento, após aprovação da Coordenadora e Presidente 

do Conselho Executivo.  São afixados no gabinete de Educação Especial, em local 

visível e entregues ao Órgão de Gestão da Escola. 

 

Artigo 14º 

ASSIDUIDADE 

As faltas serão participadas e justificadas, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 15º 

DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Qualquer situação omissa será debatida e resolvida nas reuniões do Núcleo de Educação 

Especial, sendo aplicadas as disposições que se considerarem legais e adequadas. 

Óbidos, 3 de Setembro de 2008 

Coordenação do Grupo de Docência 910- Educação Especial 

           do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


