
 

          EQUIPA + / EMAI.COMEE 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO E INTEGRAÇÃO DA 

COMUNIDADE EDUCATIVA ESTRANGEIRA 
 

 

 

● Cheguei a Portugal. E agora? 
● Vou para uma nova escola. Como vai ser? 
● Vou ter novos colegas/professores. Como serão? 
● Não sei falar português. Quem me vai ajudar? 

 
Estas e muitas outras perguntas, dúvidas, incertezas e inquietações 
assombram os pensamentos dos novos alunos estrangeiros. 
Ninguém deseja sentir-se Excluído, com Medo, sem Apoio, Inseguro, sem 
Companhia, Esquecido, Estrangeiro. 
O Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette tem agora um grupo de 
professores prontos para acolherem estes novos membros da comunidade 
educativa. Neste espaço, pretende-se Encaminhar, Mediar, Apoiar, Incluir, 
Comunicar, Envolver, Enraizar… 
A Equipa + / EMAI.COMEE está disponível para ajudar qualquer aluno 
estrangeiro em diversas questões de ordem prática: 

 Preenchimento de impressos, 
 Comunicação entre membros da comunidade educativa, 
 Referenciação e inclusão num grupo-turma de PLNM, 
 Mediação na comunicação entre DT e pais/EE, 
 … 

 

Qualquer aluno ou professor pode entrar em contacto connosco e expor 
o seu problema. Nós tentaremos ajudar. 
 
 

Escola Secundária de Odivelas: 
Pavilhão A3A, R/C, junto à sala 12 

 
EB 2/3 Avelar Brotero: 

Sala 7 

 
equipamais@agr-odivelas.pt 

 

“O Futuro só depende do que fazemos no Presente.” 
 Mahatma Gandhi  

 

 



 

 

The Adelaide Cabette School Group has a group of teachers and a space 
prepared to welcome you: Forward, Mediate, Support, Include, 
Communicate, Involve, Root… 
The team Equipa + / EMAI.COMEE is available to help any foreign student 
with several practical questions: 

 Filling in forms; 

 Communication between members of the educational community; 

 Referral and inclusion in a PLNM class group; 

 Mediation in communication between TD and parents/EE... 

 … 
 

Any student or teacher can contact us and explain their problem. We will 
try to help. 
 

Escola Secundária de Odivelas: 
Pavilion A3A, ground floor, next to room 12 

 
Escola Básica 2/3 Avelar Brotero: 

Room 7 

 
 

equipamais@agr-odivelas.pt 
 

 
 

“The future only depends on what we do in the present.” 
Mahatma Gandhi 
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