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REGULAMENTO INTERNO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO INTEGRA – PROJETO 

 

Preâmbulo 

A investigação nas ciências da educação e as práticas desenvolvidas no 

terreno têm vindo a mostrar que o combate ao insucesso escolar pressupõe 

uma abordagem global e integrada. Trata-se de perspetivar o problema do 

insucesso escolar numa lógica de "whole-school-approach", no âmbito da 

qual a escola, como centro do processo educativo, não pode deixar ser 

sustentada por um conjunto de dinâmicas transversais e territoriais.  

Ao nível de um território como um município, há conjunto de problemas 

transversais, como é o caso do insucesso escolar, cujo combate implica, 

também, a transversalidade de respostas.  

No âmbito das operações do Eixo Prioritário 8 – Educação e Aprendizagem 

ao Longo da Vida - do Norte 2020, designadamente a que respeita aos 

Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, o 

município de Santo Tirso tomou a iniciativa de criar um Centro Local de Apoio 

Integrado à Promoção do Sucesso Escolar, sob a designação genérica de 

Centro Integra, o qual, tendo por base a centralidade da escola, promoverá a 

articulação e coordenação do território e dos seus diversos atores (a 

montante e a jusante do sistema educativo) para sustentar o trabalho dos 

professores no combate ao insucesso escolar no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Neste regulamento, apresenta-se o modelo de organização e funcionamento 

do Centro Integra, o qual assume a conceção, implementação e coordenação 

de programas de tutoria, de recuperação e integração escolar dos alunos e/ou 

grupos de alunos referenciados como estando em risco de insucesso escolar, 

bem como atuar no sentido de prevenir a sua ocorrência.  

No desenvolvimento das suas atividades, esta unidade de combate ao 

insucesso escolar funciona em articulação com as/os professoras/es, as 

escolas não agrupadas e agrupamentos, as famílias e as comunidades 

escolares em geral, promovendo a sua participação na concretização e 

avaliação dos planos de ação. 

O Centro Integra beneficia de autonomia organizativa e funcional, adequada a 

atividades específicas de acompanhamento, sendo constituído por uma 
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Equipa Multidisciplinar e por um Conselho Consultivo que integra 

representantes de escolas não agrupadas ou agrupamentos de escolas e do 

Município de Santo Tirso. 

O presente regulamento tem por norma habilitante o disposto na alínea k) do 

nº 1 do artigo 33 do Anexo I da Lei nº 73/2013, de 12 de setembro. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento tem por objeto estabelecer a organização e o 

funcionamento do Centro Integra de combate ao insucesso escolar no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico no concelho de Santo Tirso. 

 

Artigo 2.º 

Definição 

O Centro Integra de combate ao insucesso escolar constitui uma unidade 

vocacionada principalmente para o desenvolvimento de planos individuais de 

recuperação dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo sustentado 

numa equipa multidisciplinar. 

 

Artigo 3.º 

Missão 

O Centro Integra tem por missão principal elaborar e dar cumprimento a 

planos individuais de recuperação da população escolar em risco abandono e 

insucesso escolar, bem como desenvolver outro tipo de atividades que 

concorram para o mesmo objetivo (ações de capacitação, sessões 

informativas, encontros, estudos/avaliação, etc.). 
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Artigo 4.º 

Princípios 

O Centro Integra desenvolve a sua atividade de acordo com os seguintes 

princípios: 

a) Autonomia: desenvolvimento do trabalho de modo autónomo do ponto vista 

técnico, funcional e científico, sem prejuízo do disposto na alínea b) deste 

artigo; 

b) Integração: compromisso com uma abordagem global, integrada e 

articulada de combate ao insucesso escolar, valorizando o diálogo 

permanente com as comunidades escolares; 

c) Avaliação: responsabilidade perante o Conselho Consultivo, as escolas não 

agrupadas e agrupamentos e a Câmara Municipal de Santo Tiro, tendo por 

base uma avaliação objetiva e permanente dos seus planos de ação; 

d) Equidade: no cumprimento da sua missão e competências específicas, 

garantia da concretização da igualdade de oportunidades e de sucesso para 

todos; 

e) Participação: organização do trabalho de modo a garantir uma gestão 

participada e democrática, bem como a representação das comunidades 

escolares; 

f) Transparência: respeito pelos deveres de informação, divulgação e 

esclarecimento perante as comunidades escolares e os intervenientes 

diretamente envolvidos, salvaguardando o princípio do consentimento 

informado. 

 

Artigo 5.º 

Competências 

As competências do Centro Integra são as seguintes: 

a) Elaboração, implementação e avaliação do plano individual de recuperação 

do aluno para responder às suas necessidades de apoio no processo de 

aprendizagem, tendo em conta o diagnóstico individualizado da sua situação 

escolar, psicológica e sociofamiliar; 



 
 

 

 
 

 

4/11 

M.020GR 

b) Realização de atividades que concorram eficazmente para a concretização 

do plano individual de recuperação, designadamente: 

- Sessões individualizadas de apoio ao estudo autónomo,  

- Sessões individualizadas de apoio psicopedagógico,  

- Tutorias com o objetivo de acompanhamento do percurso escolar dos 

alunos  

- Atividades não curriculares que promovam a motivação e integração na 

comunidade escolar; 

c) Dinamização de sessões capacitação, envolvimento e formação parental 

destinadas à prevenção do insucesso escolar e à participação nos planos 

individuais de recuperação; 

d) Divulgação das atividades, iniciativas e boas práticas de combate ao 

insucesso escolar através de suporte digital, sessões de esclarecimento e de 

encontros; 

e) Monitorização e avaliação do plano de ação, bem como as demais 

atividades desenvolvidas pelo Centro Integra. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRA 

Artigo 6.º 

Estrutura orgânica 

O Centro Integra é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Coordenador; 

b) Equipa Multidisciplinar; 

c) Conselho Consultivo. 

 

Artigo 7.º 

Coordenador 

1 – O coordenador é designado pela Câmara Municipal de Santo Tirso. 

2 - Compete, em especial, ao coordenador da equipa:  
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a) Coordenar as atividades do Centro Integra, de modo a garantir o 

cumprimento do plano de ação e os seus princípios orientadores, sempre em 

articulação com a Divisão de Educação; 

b) Gerir os processos dos alunos referenciados e os atos necessários ao 

desenvolvimento dos planos individuais de recuperação;  

c) Assegurar a representação externa do Centro Integra;  

d) Assegurar a realização de reuniões com a comunidade educativa, 

nomeadamente com as escolas não agrupadas e agrupamentos, pais e 

encarregados de educação e docentes;  

e) Confirmar e validar os documentos que sejam exigidos para o seu 

funcionamento.  

3 - Com exceção do previsto nas alíneas a) n.º 2, o coordenador da equipa 

pode delegar, com faculdade de subdelegação, as suas competências em 

outro ou outros elementos do Centro Integra.  

 

Artigo 8.º 

Equipa multidisciplinar 

1 – A equipa multidisciplinar deve incluir, pelo menos, os seguintes 

elementos: 

a) Dois docentes a designar por cada Agrupamento/Escola não Agrupada 

para o exercício da função de supervisão; 

b) Um psicólogo (a tempo inteiro); 

c) Um técnico de serviço social (a tempo inteiro); 

d) Um mediador sociocultural (a tempo inteiro). 

2 – A constituição da equipa multidisciplinar deve adequar-se, de modo 

flexível e justificado, às necessidades identificadas no plano de ação para 

cada ano escolar. 

3- As competências da equipa multidisciplinar encontram-se enunciadas no 

artigo 14.º do presente regulamento. 
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Artigo 9.º 

Conselho consultivo 

1 - O conselho consultivo é constituído pelo coordenador, pelo coordenador 

do 1.º ciclo do ensino básico de cada escola não agrupada ou agrupamento 

do concelho de Santo Tirso e por um representante da Câmara Municipal de 

Santo Tirso e um representante da Universidade do Minho; 

2 – O conselho consultivo é presidido pelo coordenador do Centro Integra. 

3 – O conselho consultivo pode cooptar outros elementos da comunidade em 

função das necessidades identificadas no desenvolvimento do seu plano de 

ação. 

4 - Compete ao conselho consultivo dar parecer sobre os planos de ação do 

Centro Integra, bem como sobre os planos individuais de recuperação e 

demais atividades desenvolvidas. 

5 - Compete também ao conselho consultivo supervisionar as atividades do 

Centro Integra. 

6 - O conselho consultivo reúne, pelo menos, uma vez por mês ou a pedido 

de um dos seus elementos. 

 

Artigo 10.º 

Funcionamento 

1- A atividade do Centro Integra desenvolve-se com autonomia organizativa, 

funcional e técnica, integrada, não obstante, numa lógica de rede com as 

escolas não agrupadas ou agrupamentos de escolas do concelho de Santo 

Tirso com o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

2– O Centro Integra funciona em articulação com os diferentes órgãos de 

gestão e coordenação pedagógica das escolas não agrupadas ou 

agrupamentos de escolas do concelho de Santo Tirso, trabalhando de forma 

complementar com os professores titulares das turmas no domínio do 

acompanhamento pedagógico dos alunos a seu cargo. 

 

Artigo 11.º 

Plano de ação 
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1 - O plano de ação define programa de atuação do Centro Integra com vista 

ao combate ao insucesso escolar, contendo os objetivos, indicadores e metas 

a atingir nas áreas de acompanhamento, recuperação, integração, 

desenvolvimento escolar e tutoria dos alunos a seu cargo.  

2 – O plano de ação é de carácter anual e deve ser elaborado até 15 de 

setembro de cada ano escolar. 

3 - O plano de ação é elaborado tendo em conta os dados do sucesso escolar 

do concelho de Santo Tirso, as informações fornecidas e os dados recolhidos 

pelo próprio Centro Integra. 

4 – O plano de ação é elaborado em articulação com o projeto educativo 

municipal e os projetos educativos das escolas não agrupadas e 

agrupamentos do concelho de Santo Tirso. 

5- O plano de ação deve conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) Diagnóstico da realidade educativa do concelho de Santo Tirso, tendo 

sempre em conta os dados relativos ao ano escolar imediatamente anterior; 

b) Objetivos e indicadores de ação;  

c) As atividades a desenvolver, devendo constar os seguintes elementos: 

calendarização, estratégias, população-alvo, intervenientes, recursos e 

avaliação; 

d) As formas de articulação com as comunidades escolares. 

6– O plano de ação é aprovado pelo Conselho Consultivo, sem carácter 

vinculativo, e homologado pela Câmara Municipal de Santo Tirso. 

7 – O plano de ação assume uma natureza flexível, pelo que, por razões 

devidamente fundamentadas, pode sofrer ajustes ao longo do ano escolar. 

 

Artigo 12.º 

Recursos 

O município de Santo Tirso afeta ao Centro Integra, de acordo com os meios 

financeiros disponíveis na candidatura aos Planos Integrados e Inovadores de 

Combate ao Insucesso Escolar do Norte 2020, os recursos necessários ao 

cumprimento do plano de ação. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE INTERVENÇÃO DO CENTRO INTEGRA 

Artigo 13.º 

Referenciação de aluno em risco de insucesso escolar 

1 - Cabe aos professores referenciar os alunos em risco de insucesso 

escolar, tendo em conta os critérios definidos pelo Conselho Pedagógico do 

respetivo estabelecimento escolar. 

2 - Referenciado o aluno, o seu processo deve ser encaminhado para a 

equipa multidisciplinar, devendo este processo ser acompanhado de um 

relatório sucinto que indique sumariamente as razões que conduziram à sua 

referenciação. 

3 - O relatório referido no número anterior deve ainda, sempre que possível, 

apresentar uma caracterização sumária dos alunos nos planos pedagógico, 

psicológico e sociofamiliar, conforme documento próprio de referenciação. 

4 - O Centro Integra avalia a pertinência da realização do plano individual de 

recuperação, solicitando parecer não vinculativo do Conselho Consultivo. 

5 – No caso de não realização do plano individual de recuperação, o Centro 

Integra informa o professor e as escolas não agrupadas e os agrupamentos, 

solicitando a implementação dos instrumentos endógenos para a recuperação 

dos alunos. 

6– No caso de decisão de realização do plano individual de recuperação, 

serão seguidos os procedimentos previstos no artigo seguinte. 

 

Artigo 14.º 

Intervenção das equipas multidisciplinares 

1 - A equipa multidisciplinar desenvolve a sua ação em estreita e permanente 

articulação e colaboração com os docentes, equipas e os órgãos das escolas 

e agrupamento escolares onde se inserem. 

2 - A equipa multidisciplinar elabora um diagnóstico inicial e individualizado do 

percurso, da situação escolar e do contexto sociofamiliar do aluno, que 

permita identificar as causas da sua situação de risco de insucesso escolar. 
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3 - Em função desse diagnóstico inicial, a equipa multidisciplinar elabora um 

plano individual de recuperação em regime de complementaridade 

relativamente ao trabalho realizado pelos docentes, equipas e órgãos das 

escolas não agrupadas e agrupamentos. 

4 – Cumprido o plano elaborado pela equipa multidisciplinar, esta assegura 

um plano de tutoria individual que permita monitorizar o percurso escolar do 

aluno, durante o tempo considerado necessário para assegurar que este 

deixou de estar em risco de insucesso escolar. 

 

Artigo 15.º 

Planos de recuperação escolar 

1- O plano individual de recuperação escolar a desenvolver pela equipa 

multidisciplinar é o conjunto de atividades concebidas (curriculares e/ou 

psicopedagógicas e/ou sociofamiliares) que contribuem para que os alunos 

adquiram as aprendizagens e competências consagradas nos currículos do 

seu respetivo ano de escolaridade. 

2- O plano individual de recuperação escolar deve ser estabelecido em 

articulação e cooperação com o professor do respetivo aluno. 

3-O plano de recuperação escolar pode integrar as seguintes modalidades: 

a) Propostas de pedagogia diferenciada na sala de aula a definir 

conjuntamente com o professor; 

b) Sessões de estudo acompanhado e apoio ao desenvolvimento de 

estratégias de estudo; 

c) Atividades de recuperação de programa curricular em que o aluno tenha 

demonstrado dificuldades; 

d) Atividades de ensino específico da língua portuguesa para alunos oriundos 

de países estrangeiros; 

e) Apoio psicopedagógico individualizado. 

f) Sessões de envolvimento e capacitação parental para o apoio aos alunos 

em contexto social e familiar; 

g) Tutoria. 
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4 – Após a sua elaboração, o plano individual de recuperação deve ser 

apresentado ao encarregado de educação do aluno, o qual, no caso de 

aceitar a sua implementação, deve formalizar a sua autorização através da 

assinatura de documento próprio para o consentimento informado. 

5 – Através dos Coordenadores do 1.º Ciclo, o Centro Integra submete 

obrigatoriamente os planos individuais de recuperação aos Conselhos 

Pedagógicos das escolas não agrupadas e agrupamentos cuja aprovação é 

condição sine qua non para a sua implementação. 

6- Todos os elementos de natureza pessoal ou familiar dos alunos e das 

respetivas famílias serão mantidos em regime de confidencialidade nos 

termos da alínea l) do Estatuto do Aluno (Lei n.º 51/2012, de 05 de 

Setembro), bem como nos termos da lei geral em vigor. 

 

Artigo 16.º 

Anexo 

Encontra-se associado ao presente regulamento e que dele fica a fazer parte 

integrante para os devidos efeitos legais, o Anexo relativo ao esquema do 

processo de intervenção. 
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Anexo – Processo de intervenção 

 

 

 


