
BATP BANCO DE AJUDAS 
TÉCNICO-PEDAGÓGICAS

O Banco de Ajudas Técnico Pedagógicas (BATP)

O BATP terá a seguinte intervenção:

O Banco de Ajudas Técnico Pedagógicas

 

 

é um centro de recursos na 
área das Necessidades Educativas Especiais (NEE), composto pelas valências de 
empréstimo e armazenamento de materiais e equipamentos adaptados, pela valência de 
avaliação e acompanhamento técnico e pela valência de formação contínua e 
supervisão aos professores e agentes educativos no direto.
O projecto BATP resulta de uma parceria entre o Departamento de Educação da CMC e o 
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (CMRA).

Apoio técnico aos professores e auxiliares educativos na abordagem às crianças com NEE;

Monitorização da adequação dos dispositivos de apoio no desempenho de actividades 
e participação da criança;

Identificar e promover, depois de devidamente sinalizados, o adequado encaminhamento 
das crianças/famílias no acesso à assistência clínica;

Assistência clínica no âmbito da Medicina Física de Reabilitação (MFR) incluindo a 
realização de consultas de Medicina Física e de Reabilitação e dos meios complementares 
de diagnóstico e terapêuticos (MCDT) disponíveis no CMRA;

Promover a continuidade e a articulação da assistência clínica com as actividades 
pedagógicas das crianças com NEE que sejam destinatárias do BATP, através do 
apoio/formação aos Professores/Educadores e Famílias;

Desenvolver iniciativas dirigidas à comunidade educativa que visem a divulgação deste 
projecto e a promoção de atitudes e comportamentos facilitadores da inclusão de crianças 
e jovens com NEE;

Promover formação dos agentes educativos sobre a utilização das tecnologias de apoio.

está sedeado na Escola das Areias do 
Agrupamento de Escolas da Alapraia, prestando a  equipa o apoio às Escolas agrupadas 
e não agrupadas do Concelho de Cascais e em situações de assistência clínica 
especializada no CMRA.
O Banco de Ajudas Técnicas Pedagógicas iniciou o seu funcionamento em 2011 e 
abrange todas as crianças/jovens com NEE que venham a necessitar de Ajudas 
Técnicas Pedagógicas e que se enquadrem no âmbito de actuação do Serviço de 
Reabilitação Pediátrica e de Desenvolvimento (SRPD).
O pedido de intervenção da equipa do BATP deverá ser feito pelos Agrupamentos de 
Escola e Escolas não agrupadas do Concelho de Cascais em formulário próprio.
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