
AO ENCONTRO DE UMA ESCOLA DE

SUCESSO
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO EDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS



O Município de Oeiras continua a investir fortemente no 
desenvolvimento de uma Política Educativa que responda às reais 
necessidades das escolas, assente numa intervenção 
interdisciplinar e multinível. O projeto-piloto Equipa Multidisciplinar 
de Apoio Educativo do Município de Oeiras (EMAE MO) é um projeto 
integrado, dinâmico e de caráter inovador de iniciativa Municipal, 
que pretende elevar os níveis de sucesso escolar no concelho.

Para tal, o Município estabeleceu parcerias com as seguintes 
entidades:
• CERCIOEIRAS-Cooperativa de Educação e Reabilitação dos 
Cidadãos com Incapacidade
• Associação Sociocultural e Artística Sem-Tábuas
• Escola de Música Nossa Senhora do Cabo

Participam, ainda, neste projeto, entidades formativas, como:
• Universidade Católica
• Clube PHDA (Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção)
• APCS (Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas)  
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Esta Equipa Multidisciplinar é constituída por técnicos 
especializados das áreas da psicologia, psicomotricidade, serviço 
social, animação sociocultural, musicoterapia e artes 
performativas, que a partir de uma visão global do desenvolvimento, 
agrega a componente técnica e artística, de forma a promover o 
sucesso educativo de modo holístico. 



A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA:

• Uma escola com uma cultura mais aberta e flexível;

• Uma escola que vê o aluno em todas as suas dimensões 
humanas e que o coloca no centro da organização do processo 
de ensino-aprendizagem;

• Uma escola que permita a expressão da diversidade e a 
entenda como riqueza;

• Uma escola que se reinvente e dê resposta aos desafios do 
século XXI. 

O que nos move

A nossa missao



O agrupamento de escolas escolhido para a implementação deste 
projeto nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021 foi o Agrupamento de 
Escolas de Santa Catarina (AESC), constituído pelas seguintes 
escolas: JI José Martins, JI Roberto Ivens, EB Armando Guerreiro, 
EB D. Pedro V, EB João Gonçalves Zarco e EBS Amélia Rey Colaço.

O que pretendemos
Os nossos objetivos

Este Projeto-Piloto surgiu da necessidade de uma intervenção 
multidisciplinar e colaborativa, centrada no trabalho dos professores 
e na sua relação com o grupo-turma e com o aluno, envolvendo as 
respetivas famílias no projeto educativo.

Objetivos:
• Combater o abandono e insucesso escolar, com especial 
incidência no 1º CEB
• Criar respostas multinível preventivas das dificuldades de 
aprendizagem

Onde atuamos
Local de intervencao



O que fazemos
As nossas acoes

SUCESSO

ENCONTRO

DE UMA

ESCOLA DEESCOLA DE

AO

Esta equipa intervém em diferentes domínios:

Contexto de sala de aula:

• Prestar apoio técnico ao nível do DL 54/2018 e
nos encaminhamentos terapêuticos 

• Capacitar os docentes (Formação)

• Planificar conjuntamente: EMAE-MO /Docentes

• Incrementar metodologias diferenciadas: trabalho de projeto, par 
pedagógico, metodologias de aprendizagem ativa 

• Promover sessões de 
musicoterapia como uma 
intervenção 
individualizada/pequeno 
grupo/grande grupo e na 
promoção das aquisições no 
âmbito do Português Língua 
Não Materna 

• Dinamizar sessões de cariz 
artístico/lúdico
(jogos teatrais; dinâmicas de 
gestão emocional) 



Contexto de recreio:
• Propor ações artísticas/culturais que mobilizem a comunidade 
escolar 
• Desenvolver ações no âmbito das Hortas Pedagógicas
• Promover dinâmicas diferenciadas e enriquecedoras em contexto 
de recreio 
• Reforçar competências / capacitação de pessoal docente e 
não-docente para a dinamização dos recreios 

Contexto familiar:
• Organizar eventos específicos que aumentem a participação dos 
pais na escola
• Participar nas reuniões com a família para suporte técnico
• Intervir socialmente de acordo com as necessidades das famílias

Contexto comunitário:
• Criar e atualizar um guia de recursos que possa facilitar 
encaminhamentos e intervenção em rede
https://guiaderecursos1.wixsite.com/aesc  
• Criar uma rede de parceiros locais: articulação com instituições 
da comunidade (ex: Junta de Freguesia, pedopsiquiatria, centro de 
saúde, associações desportivas e recreativas, CMO)



Contactos
Câmara Municipal de Oeiras
Departamento de Educação
Divisão de Desenvolvimento da Política Educativa | Unidade de Inovação e Projetos Especiais
Alexandra Frias | Isabel Ranito - Técnicas Superiores
T. 214 408 403 | 210 977 443
equipasmultidisciplinares@cm-oeiras.pt 

A Equipa:
Carla Pereira – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação / Psicomotricista 
Gonçalo Fonseca – Animador Sociocultural 
Joana Bolito – Musicoterapeuta 
Joana de Sousa – Psicóloga 
Mariana Coixão – Assistente Social 
Sofia Sá – Atriz 
Tiago Couto – Ator 


