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Normas de Funcionamento do Espaço CRIE’A – Centros de Recursos 

Interativos e Educativos de Almodôvar 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

As presentes normas destinam-se a regular o funcionamento do espaço CRIE’A (Centro de 

Recursos Interativos e Educativos de Almodôvar), promovido pelo Município de 

Almodôvar. 

 

Artigo 2.º 

Objeto e Objetivos 

1. O Espaço CRIE’A, criado no âmbito do Plano Municipal de Combate ao Insucesso 

Escolar [PMCIE] do concelho de Almodôvar, tem por objeto a promoção do 

desenvolvimento integral e harmonioso das crianças e jovens que frequentam os 

estabelecimentos de ensino do concelho através da atuação integrada sobre fatores 

críticos com influência sobre a sua vida escolar, familiar e comunitária, combinando a 

deteção precoce de problemas suscetíveis de condicionar o seu desempenho escolar 

e extraescolar e a implementação atempada de procedimentos e mecanismos de 

acompanhamento adequados para a sua resolução ou mitigação 

2. São objetivos do Espaço CRIE’A: 

a) Prevenir e minimizar situações de absentismo, abandono e insucesso escolar, 

contribuindo para o sucesso escolar; 

b) Apoiar as famílias nas suas problemáticas, na conquista da sua autonomia; 

c) Apoiar o aluno nos seus problemas, necessidades e potencialidades – Criar um 

Projeto de Vida,  

d) Despistar situações de risco; 

e) Acompanhamento contínuo e sistemático a nível individual e informal dos alunos;  

f) Dotar os pais de novas estratégias de intervenção; 

g) Alterar comportamentos parentais e práticas educativas disruptivas; 
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h) Apoiar e facilitar a organização do trabalho: 

i) Aprender a aprender; 

j) Desenvolver técnicas/ estratégias de estudo; 

k) Corresponder ao interesse dos alunos pelas novas tecnologias; 

l) Possibilitar o acesso a informação diversificada; 

m) Orientar os alunos nas atividades diagnosticadas; 

n) Sugerir atividades alternativas de remediação e compensação; 

o) Desenvolver aprendizagens básicas transdisciplinares ou transversais, 

designadamente investigar, utilizar o manual; 

p) Apoiar e orientar comportamentos e atitudes: Autonomia; Comportamento; 

Responsabilização; Relação. 

q) Planear e dinamizar/desenvolver ações de natureza extracurricular que contribuam 

para o enriquecimento da oferta curricular, combinando as dimensões lúdica e 

pedagógica; 

 

Artigo 3.º 

Destinatários 

O Espaço CRIE’A destina-se a crianças que estudem ou residam no concelho de Almodôvar, 

com grupos de ensino desde o Pré-escolar até ao 12.º ano de escolaridade. 

 

Artigo 4.º 

Clubes do Espaço CRIE’A 

1. No âmbito do Espaço CRIE’A poderão ser criados “Clubes” dedicados a uma área 

específica de atividade, os quais serão representados, nas relações com o funcionário 

afeto ao Espaço CRIE’A, por um responsável a designar dentro do próprio clube. 

2. Cada clube deverá aprovar as suas próprias normas internas de admissão e 

funcionamento, as quais deverão sempre garantir a igualdade de acesso e não 

discriminação. 

3. Os membros de Clubes que sejam menores de idade deverão preencher e entregar ao 

responsável do Espaço CRIE’A a Declaração constante do Anexo II às presentes Normas 

de Funcionamento. 
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Artigo 5.º 

(Funcionamento do Espaço CRIE’A) 

1. O Espaço CRIE’A funcionará entre as 09:00 horas e as 18:00 horas de segunda a sexta-

feira, em instalações do Município de Almodôvar, mais concretamente, no Fórum 

Cultural. 

2. No Espaço CRIE’A poderão ter lugar as aulas das diversas disciplinas, 

independentemente do ano de escolaridade, devendo para o efeito a sala afeta ao 

Espaço CRIE’A ser requisitada pelo docente com uma antecedência mínima de 7 dias 

de calendário, presencialmente, junto do funcionário responsável, ou via correio 

eletrónico, para o seguinte endereço: geralcriea@gmail.com, devendo para o efeito 

indicar o dia, a hora e o número de alunos. 

3. A ocupação da Sala afeta ao Espaço CRIE’A pelos “Clubes”, ou para outros fins 

(utilização por alunos para efeitos de trabalhos de pesquisa ou outros), apenas poderá 

ocorrer mediante disponibilidade do espaço, e sempre na presença de um funcionário. 

 

Artigo 6.º 

(Utilização do Espaço CRIE’A) 

1. O uso da Sala afeta ao Espaço CRIE’A obriga ao respeito pelas regras de civismo e 

higiene e um comportamento respeitador da ordem pública. 

2. Os utilizadores do Espaço CRIE’A devem respeitar toda a sinalização presente na Sala. 

3. É expressamente proibido:  

a) Comer ou beber na sala afeta ao Espaço CRIE’A;  

b) Realizar downloads de qualquer tipo, sem autorização do responsável;  

c) Modificar, remover ou de qualquer outra forma destruir a informação ou 

documentação eletrónica alheia;  

d) Aceder ou tentar aceder aos dados pessoais de terceiros a que não lhe seja 

expressamente facultado o acesso por quem tiver o direito de o fazer;  

e) Abrir os computadores, mudar a sua configuração, substituir ou retirar peças;  

f) Desligar os computadores abruptamente (sem os encerrar através do sistema 

operativo) ou tentar modificar o seu processo normal de arranque;  

g) Sujar ou danificar a sala e/ou o mobiliário;  

mailto:geralcriea@gmail.com
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h) Realizar quaisquer outras ações claramente perturbadoras do regular 

funcionamento do espaço CRIE’A, violadoras da lei ou proibidas por este 

regulamento. 

4. O Município de Almodôvar reserva-se o direito de não autorizar a permanência na Sala 

afeta ao Espaço CRIE’A de pessoas que desrespeitem as presentes normas de utilização 

e/ou que perturbem o normal desenrolar das atividades que aí decorram. 

 

Artigo 7.º 

Equipamentos Interativos e Educativos 

São disponibilizados aos utentes do Espaço CRIE’A os seguintes materiais/equipamentos: 

a) Equipamentos: 

- Computadores portáteis; 

- Tablets; 

- Impressora multifunções; 

- Painel Interativo com sistema de vídeo; 

- Máquina de: triturar, injeção extrusão e compressão.  

b) Robótica: 

- Robo Doc; 

- Mind; 

- Beebot; 

- Botley Robot; 

- Rato robô Kit; 

- Robot Microbit; 

- Kit de Sensores; 

- Óculos 3D; 

- Kit Lego Wedo e Spike; 

- Mbot Robot; 

- Kit Osmo com Ipad; 

- Impressora 3D. 

c) Multimédia: 

- Computador para edição de vídeo e jogos; 

- Câmara fotográfica; 

- Kit de Estúdio; 
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- Tripé; 

- Cartão de memória. 

d) Têxtil: 

- Corte de vinil; 

- Prensa de estampagem; 

- Impressora de sublimação; 

- Máquina de costura e bordar. 

 

 

CAPÍTULO II 

Equipa Multidisciplinar 

 

Artigo 8.º 

(Equipa Multidisciplinar) 

1. Encontra-se afeta ao Espaço CRIE’A uma Equipa Multidisciplinar, que tem por objetivo 

implementar e concretizar o Plano Municipal de Promoção do Sucesso Escolar [PMCIE] 

do concelho de Almodôvar. 

2. A Equipa Multidisciplinar é composta por técnicos das áreas infra discriminadas, os 

quais irão prestar apoio à comunidade escolar, em articulação com outros agentes 

(com destaque para o Agrupamento de Escolas de Almodôvar), no âmbito dos 

respetivas habilitações: 

a) Psicologia; 

b) Psicomotricidade; 

c) Terapia Ocupacional; 

d) Educação Especial; 

e) Inglês; 

f) Ciências da Educação; 

g) Apoio Logístico e Operacional. 
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Artigo 9.º 

(Técnico/a de Psicologia) 

O/a Técnico/a de Psicologia irá prestar serviços especializados junto da comunidade 

escolar do concelho de Almodôvar, contemplando o desenvolvimento das seguintes 

atividades principais: 

a) Apoio psicológico e psicopedagógico: planear e desenvolver ações que contribuam 

para o desenvolvimento integral dos alunos, intervindo a nível psicológico e 

psicopedagógico ao longo do percurso escolar, incluindo o desenvolvimento de 

trabalho colaborativo com os estabelecimentos escolares do concelho, educadores, 

professores e outras entidades/instituições que possam ser consideradas necessárias 

na organização de medidas e respostas educativas diferenciadas; 

b) Desenvolvimento de sistemas de relações da comunidade educativa: planear e 

desenvolver ações que contribuam para a criação de ambientes de aprendizagem 

positivos, seguros e saudáveis, tendo por base a mobilização e envolvimento dos 

diferentes agentes da comunidade educativa e visando a melhoria da qualidade das 

respostas educativas; 

c) Orientação escolar e profissional: planear e desenvolver ações que contribuam para 

capacitar os alunos para a construção e gestão dos seus projetos de vida e de carreira 

profissional, designadamente ao nível da identificação das suas capacidades, 

competências e interesses, da tomada de decisões em matéria de educação, formação 

e empego e da gestão do seu percurso individual no ensino, trabalho e outras situações 

em que estas capacidades e competências possam ser adquiridas e/ou utilizadas. 

 

Artigo 10.º 

(Técnico/a de Psicomotricidade) 

O/a Técnico/a de Psicomotricidade irá prestar serviços especializados junto da 

comunidade escolar do concelho de Almodôvar, contemplando o desenvolvimento das 

seguintes atividades principais: 

a) Conceção e implementação de ações gerais de informação e sensibilização junto dos 

alunos, professores, pais/encarregados de educação e demais comunidade educativa 

no domínio da psicomotricidade e dos problemas com ela relacionados; 
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b) Deteção, sinalização e reencaminhamento e/ou acompanhamento de situações ligadas 

a problemas de desenvolvimento e maturação psicomotora, de comportamento, de 

aprendizagem e de âmbito psicoafectivo; 

c) Desenvolvimento e implementação de intervenções de natureza coletiva e/ou 

individualizada assentes nas diferentes metodologias de intervenção psicomotora, 

designadamente através de técnicas de relaxação e consciência corporal, terapias 

expressivas, atividades lúdicas, atividades de recreação terapêutica, atividade motora 

adaptada e atividades de consciencialização motora, associando sempre a atividade 

representativa e simbólica. 

 

Artigo 11.º 

(Técnico/a de Terapia Ocupacional) 

O/a Técnico/a de Terapia ocupacional irá prestar serviços especializados junto da 

comunidade escolar do concelho de Almodôvar, contemplando o desenvolvimento das 

seguintes atividades principais: 

a) Conceção e implementação de ações gerais de informação e sensibilização junto dos 

alunos, professores, pais/encarregados de educação e demais comunidade educativa 

no domínio da terapia ocupacional e dos problemas com ela relacionados; 

b) Deteção, sinalização e reencaminhamento e/ou acompanhamento de situações ligadas 

a problemas de desempenho ocupacional, intrínsecas aos indivíduos e/ou ao seu meio 

ambiente; 

c) Desenvolvimento e implementação de intervenções de natureza coletiva e/ou 

individualizada assentes nas diferentes metodologias de terapia ocupacional, 

combinando ações direcionadas para a melhoria do desempenho ocupacional 

intrínseco e para a adaptação das condições do meio ambiente suscetíveis de 

condicionar ou potenciar esse desempenho. 

 

Artigo 12.º 

(Técnico/a de Educação Especial) 

O/a Técnico/a de Educação Especial irá prestar serviços especializados junto da 

comunidade escolar do concelho de Almodôvar, contemplando o desenvolvimento das 

seguintes atividades principais: 

a) Apoiar as famílias nas suas problemáticas, na conquista da sua autonomia;  
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b) Apoiar o/a aluno/a nos seus problemas, necessidades e potencialidades – Criar um 

Projeto de Vida;  

c) Despistar situações de risco;  

d) Acompanhamento contínuo e sistemático a nível individual e informal dos alunos;  

e) Dotar os pais de novas estratégias de intervenção;  

f) Corresponder ao interesse dos alunos pelas novas tecnologias;  

g) Possibilitar o acesso a informação diversificada. 

 

Artigo 13.º 

(Técnico/a de Inglês) 

O/a Técnico/a de Inglês irá prestar serviços especializados no domínio da Consolidação e 

Ativação de Conhecimentos em Língua Inglesa junto da comunidade escolar do Pré-

escolar, 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário do concelho de Almodôvar, 

contemplando o desenvolvimento das seguintes atividades principais: 

a) Planeamento e dinamização/desenvolvimento de ações de natureza extracurricular 

que contribuam para a consolidação de conhecimentos em língua inglesa, assegurando 

articulação e complementaridade relativamente às ações de natureza curricular; 

b) Planeamento e dinamização/desenvolvimento de ações de natureza extracurricular 

que contribuam para a ativação de conhecimentos em língua inglesa, designadamente 

através da realização de atividades práticas de natureza diversa. 

 

Artigo 14.º 

(Técnico/a de Ciências da Educação) 

O/a Técnico/a de Ciências da Educação irá prestar serviços especializados no domínio da 

Animação, Mediação e Apoio Socioeducativo junto da comunidade escolar do concelho 

de Almodôvar, contemplando o desenvolvimento das seguintes atividades principais: 

a) Animação socioeducativa: planear e dinamizar/desenvolver ações de natureza 

extracurricular que contribuam para o enriquecimento da oferta curricular, 

combinando as dimensões lúdica e pedagógica; 

b) Mediação socioeducativa: planear e desenvolver ações de mediação que contribuam 

para a criação de ambientes de aprendizagem positivos, seguros e saudáveis, incluindo 

aí a intervenção ao nível da prevenção e gestão de conflitos e da promoção de uma 

escola inclusiva. 
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Artigo 15.º 

(Técnico/a de Apoio Logístico e Operacional) 

O/a Técnico/a de Apoio Logístico e Operacional irá prestar serviços especializados junto 

do Espaço CRI’A – Centro de Recursos e Atividades Pedagógicas, contemplando o 

desenvolvimento das seguintes atividades principais: 

a) Assegurar as condições necessárias ao funcionamento geral do Centro de Recursos e 

Atividades Pedagógicas, designadamente ao nível das instalações, equipamentos e 

materiais de suporte à sua atividade; 

b) Assegurar a receção, encaminhamento e apoio geral aos utilizadores do Centro de 

Recursos e Atividades Pedagógicas, comunicando e zelando pelo cumprimento das regras 

de utilização que venham a ser definidas; 

c) Prestar apoio administrativo geral ao funcionamento do Centro de Recursos e 

Atividades Pedagógicas, designadamente ao nível da programação e gestão da utilização 

de instalações, equipamentos e materiais e do registo de utilizadores/participantes nas 

atividades desenvolvidas. 

 

Artigo 16.º 

(Procedimento de encaminhamento de alunos para a Equipa Multidisciplinar) 

1. O encaminhamento de alunos para a Equipa Multidisciplinar afeta ao Espaço CRIE’A 

deverá adotar o seguinte procedimento: 

a) Alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico – os professores fazem o pedido 

de encaminhamento para a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), e a mesma entrará em contacto com o/a responsável pela Coordenação 

do CRIE’A, designada pelo Município de Almodôvar; 

b) Alunos do 2.º e 3.º Ciclos, e Ensino Secundário – o Diretor de Turma faz o pedido de 

encaminhamento para a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI), e a mesma entrará em contacto com o/a responsável pela Coordenação 

do CRIE’A. 

2. Os pedidos de encaminhamento para a Equipa Multidisciplinar afeta ao Espaço CRIE’A 

deverão ser formalizados através do formulário constante do Anexo I às presentes 

Normas de Funcionamento. 
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3. O acompanhamento realizado pela equipa multidisciplinar no âmbito de terapias 

individuais será realizado no espaço CRIE’A ou em espaço destinado para o efeito nas 

escolas do Agrupamento de Escolas de Almodôvar. 

 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Finais 

 

Artigo 17.º 

Divulgação das Normas de Funcionamento 

1. A divulgação das presentes Normas de Funcionamento junto dos utilizadores do 

Espaço CRIE’A será assegurada pelos serviços municipais, designadamente através da 

respetiva publicitação na página eletrónica do Município de Almodôvar e 

disponibilização na sala afeta ao Espaço CRIE’A. 

2. O desconhecimento das presentes Normas de Funcionamento não poderá ser 

invocado para o não cumprimento das suas disposições. 

 

Artigo 18.º 

Alteração às Normas de Funcionamento 

As Normas de Funcionamento do Espaço CRIE’A poderão sofrer, a todo o tempo, e nos 

termos legais, as alterações consideradas indispensáveis, as quais serão aprovadas por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara Municipal ou 

do/a Vereador/a com delegação de poderes, ouvidos os serviços incumbidos da gestão do 

Espaço CRIE’A. 

 

Artigo 19.º 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e ou aplicação das presentes Normas 

de Funcionamento serão dirimidas ou integradas por deliberação da Câmara Municipal de 

Almodôvar, mediante proposta do Presidente da Câmara Municipal ou do/a Vereador/a 

com delegação de poderes, ouvidos os serviços incumbidos da gestão do Espaço CRIE’A. 
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Artigo 20.º 

Entrada em vigor 

As Normas de Funcionamento do Espaço CRIE’A entram em vigor no dia útil seguinte à sua 

publicitação por Edital. 
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Anexo I 

Pedido de Encaminhamento 

1. Dados do Aluno: 

Nome:  _________________________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________ 

Localidade: ______________________________________________________________________    

Data de Nascimento:  ___/___/____       Nº Cartão Cidadão: _______________________________ 

Ano de Escolaridade: _________   Escola que frequenta: __________________________________ 

2. Dados Encarregado/a de Educação: 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________ 

Localidade: ______________________________________________________________________  

Telemóvel: ___________________   E-mail: ____________________________________________ 

3. Responsável pelo Encaminhamento: 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Qualidade: Professor Titular ☐                                                                                   Diretor de Turma ☐ 

Telemóvel: ___________________   E-mail: ____________________________________________ 

Área de Intervenção: ______________________________________________________________ 

Descrição Sumária do motivo de Encaminhamento: ______________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Almodôvar, _____de__________________ de 2021 

 

 _____________________________________ 

Assinatura do/a Autor do Encaminhamento 
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Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

Os/as Encarregados/as de Educação asseguram a veracidade dos dados constantes no presente 

formulário. É reconhecido o direito de consultar e atualizar os seus dados pessoais depositados 

junto do Município, bem como o direito de os corrigir e/ou editar. Os dados recolhidos não serão 

objeto de atividades de marketing e/ou telemarketing. Os/as Encarregados/as de Educação, 

desde já, consentem a recolha e tratamento informático dos seus dados, autorizando que o 

Município de Almodôvar insira esses dados numa base apropriada. 

O Município de Almodôvar responsabiliza-se pela proteção desta base de dados e dos dados nela 

existente e assegura que os dados fornecidos servem apenas para os fins constantes do presente 

formulário. Os dados constantes do presente formulário serão conservados durante o decorrer do 

processo, podendo os/as Encarregados/as de Educação solicitar a sua eliminação aquando do 

término do processo.  

Caso nada seja dito, o processo será objeto de tratamento adequado, nos termos previstos na 

Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril (Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais). 

 

Eu, ____________________________________________________________, na qualidade de 

Encarregado de Educação de __________________________________________, declaro que:  

 Permito que o meu educando/a seja acompanhado/a, a nível terapêutico, pelas 

Técnicas do Centro de Recursos Interativos e Educativos de Almodôvar (CRIE’A). 

 Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais 

constantes do presente formulário, autorizando que o Município de Almodôvar insira 

esses dados em base apropriada, para os fins constantes do mesmo.  

 Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento. 

 

Mais declaro que todos os dados constantes do presente formulário correspondem à 

verdade. 

 

Almodôvar, _____de__________________ de 2021 

 

 _____________________________________ 

Assinatura do/a Encarregado/a de Educação 
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Anexo II 

Autorização de Frequência de Clube no âmbito do CRIE’A 

Eu, _____________________________________________________________________, 

na qualidade de Encarregado de Educação de ___________________________________ 

________________________________________, declaro que:  

 Permito que o meu educando, frequente o Clube de _________________________, 

no Centro de Recursos Interativos e Educativos de Almodôvar (CRIE’A). 

 Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais 

constantes do presente formulário, autorizando que o Município de Almodôvar insira 

esses dados em base apropriada, para os fins constantes do mesmo.  

 Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento. 

Mais declaro que todos os dados constantes do presente formulário correspondem à 

verdade. 

 

Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais 

Os/as Encarregados/as de Educação asseguram a veracidade dos dados constantes no presente 

formulário. É reconhecido o direito de consultar e atualizar os seus dados pessoais depositados 

junto do Município, bem como o direito de os corrigir e/ou editar. Os dados recolhidos não serão 

objeto de atividades de marketing e/ou telemarketing. Os/as Encarregados/as de Educação, 

desde já, consentem a recolha e tratamento informático dos seus dados, autorizando que o 

Município de Almodôvar insira esses dados numa base apropriada. 

O Município de Almodôvar responsabiliza-se pela proteção desta base de dados e dos dados nela 

existente e assegura que os dados fornecidos servem apenas para os fins constantes do presente 

formulário. Os dados constantes do presente formulário serão conservados durante o decorrer do 

processo, podendo os/as Encarregados/as de Educação solicitar a sua eliminação aquando do 

término do processo.  

Caso nada seja dito, o processo será objeto de tratamento adequado, nos termos previstos na 

Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril (Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais). 

 

Almodôvar, _____de__________________ de 2021 

 

 _____________________________________ 

Assinatura do/a Encarregado/a de Educação 


