
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA 

Ano Letivo 2019/2020 

 

 

1 As Medidas Universais correspondem às respostas que a escola mobiliza para todos os alunos de forma a promover a participação  
e a melhoria das aprendizagens. A aplicação destas medidas são da inteira responsabilidade do conselho de turma.  

1 
 

 

PLANO DE MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 
MEDIDAS UNIVERSAIS1 

(DL n.º 54/18, de 6 de julho - artigo 8.º) 
 

 

Nome:   

Nível de Educação/Ensino:   1.º Ciclo Ano/Turma:    

Escola  

 

1. Disciplinas envolvidas/Avaliação 

Disciplinas PORT MAT EM ING 
 

EA 
 

EF 
Apoio 

ao 
Estudo 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Ed. Para a 
Cidadania 

Ed. 
Cultural 

EMRC 

A
va

lia
çã

o
 1.º Período            

2.º Período            

3.º Período            

 

2. Fatores inibidores da aprendizagem 

 

 

3. Ações e estratégias de recuperação a implementar 

a) Da responsabilidade do professor/escola – Medidas Universais  

Diferenciação pedagógica 
 

 

Acomodações curriculares 
 

 

Enriquecimento Curricular 
 

 

Promoção do comportamento pró-social 
 

 

Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos 

 
 

  Mentoria (apoio tutorial preventivo e temporário) 
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b) Da responsabilidade do aluno 

 

c) Da responsabilidade do pai/mãe ou encarregado de educação 

 

 

4. Recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão a mobilizar 
(Selecionar os recursos com um x)  

 

 SIM                                                         NÃO 

 

4.1 Recursos Humanos  
 

 Docente de educação especial 
 Técnicos especializados: __________________________ 

_________________________________________________ 

 Outros. Quais? __________________________________ 

 

4.2 Recursos Organizacionais  

 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) 

 Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

 Outros. Quais? ______________________ 

 

4.3 Recursos da comunidade a mobilizar: 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

 Centro de Recurso para a Inclusão 

 Outros. Quais? ___________________________________________________________________________ 
 

 

5.  Adaptações ao processo de avaliação  

(Selecionar as adaptações com um x) 

 

 SIM                                                         NÃO 

Avaliação interna 
(Competência da 

escola) 

a) Diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como, 
inquéritos, entrevistas, registos vídeo ou áudio 

 

b) Enunciados em formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e 
mapas em relevo, daisy, digital 

 

c) Interpretação em Língua Gestual Portuguesa (LGP)  

d) Utilização de produtos de apoio  

e) Tempo suplementar para realização da prova  

f) Transcrição das respostas  

g) Leitura de enunciados  

h) Utilização de sala separada  

i) Pausas vigiadas  
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j) Código de identificação de cores nos enunciados  

Avaliação 
externa 

(Competência da 
escola) 

a) Utilização de produtos de apoio  

b) Saída da sala durante a realização da prova e ou exame  

c) Adaptação do espaço ou do material  

d) Presença de intérprete de língua gestual portuguesa  

e) Consulta de dicionário de língua portuguesa  

f) Realização de provas adaptadas  

Avaliação externa 
(A requerer pela 

escola ao JNE) 

a) Realização de exame de português - língua segunda (PL2)  

b) Acompanhamento por um docente  

c) Utilização de instrumentos de apoio à aplicação de critérios de classificação 
de provas, para alunos com dislexia, conforme previsto no Regulamento das 
provas de avaliação externa. 

 

d) Utilização de tempo suplementar  

Nota: As adaptações ao processo de avaliação interna aplicam-se na avaliação externa. 

 

6. Procedimentos de avaliação 

 Eficácia das medidas universais (indicar de que forma é realizada a monitorização da implementação dessas medidas: 
instrumentos a utilizar para medir essa eficácia, intervenientes no processo e momentos de avaliação.) 

 

 

O(A) Coordenador(a) da Implementação das Medidas Universais 

Nome:  

Data:  Assinatura:  

 

O(A) Encarregado(a) de Educação 

Nome:  

Data:  Assinatura:  

 
 


