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ENQUADRAMENTO 
 
O Plano de Atuação ora apresentado decorre das Orientações para a Recuperação e             
Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 2020 / 2021 emanadas do              
Ministério da Educação em agosto de 2020, o qual tem por base os documentos              
curriculares Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) e as Aprendizagens             
Essenciais (AE), as AE dos Cursos Profissionais e dos Cursos Artísticos Especializados,            
bem como a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D / 2020, de 20 de julho. Na                 
formulação do presente plano, foram também considerados outros documentos emanados          
pela tutela, nomeadamente, Despacho n.º 6906-B/2020, Orientações para a organização          
do ano letivo 2020/2021 (DGEstE), Orientações Ano Letivo 2020/2021 (DGEstE, DGE,           
DGS). 
 
 

OBJETIVOS 
 

● Orientar e apoiar a planificação do ano escolar 2020/21. 
● Promover o bem-estar socioemocional dos alunos e dos professores. 
● Recuperar e ou consolidar as aprendizagens desenvolvidas no E@D, no ano letivo            

2019/2020, através da implementação de um conjunto de atividades que permitam           
dar condições concretas de aprendizagem a todas e a cada criança/aluno. 

● Promover a igualdade de oportunidades educativas a todas as crianças/alunos          
durante o seu processo de ensino/aprendizagem, independentemente de ser         
Presencial, Misto ou E@D. 

● Garantir a Educação Inclusiva. 
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BEM-ESTAR SOCIOEMOCIONAL NO REGRESSO À ESCOLA  
 
Finalidades 
 

● o sentimento de segurança 
● a ligação à comunidade 
● a reflexão sobre a nova realidade da escola 
● o sentimento de pertença à turma e à escola 
● a partilha de experiências durante o confinamento 
● a socialização, a empatia e a colaboração 

 
Responsáveis 
 

● conselho pedagógico 
● conselhos de diretores de turma 
● conselhos de departamento 
● conselhos de grupo disciplinar 

 
Operacionalização 
 

● no pré-escolar e no 1º ciclo: 
○ o educador e o professor titular 

 
● nos 2º e 3º ciclos do EB e no ES:  

○ o diretor de turma e o docente de Cidadania e Desenvolvimento 
○ os professores das disciplinas 

 
Tempo 

● ao longo das primeiras cinco semanas 
● ao longo do ano escolar se necessário 
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CURRÍCULO E APRENDIZAGEM  
 
Finalidade 
 

● Identificar o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes não abordados ou           
não consolidados por parte dos alunos, considerados indispensáveis, relevantes e          
significativos em cada área disciplinar/disciplina/módulo, tendo, em regra, por         
referência o ano de escolaridade ou de formação, e que possam vir a impedir o               
aluno de progredir. 

● Garantir o desenvolvimento de áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída             
da Escolaridade Obrigatória (PA) e das Aprendizagens Essenciais; no caso dos           
Cursos Profissionais, a prossecução dos Referenciais de Formação associados às          
qualificações que integram o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e os           
Referenciais de Competências ou Perfil Profissional associado à respetiva         
qualificação do CNQ. 

 
Responsáveis 

● conselho de docentes/grupo disciplinar 
●  diretores de turma 
● docentes 

 
Operacionalização 
 

● na educação pré escolar, a sua especificidade encontra-se definida neste 
documento  

● diagnóstico das competências digitais dos alunos, bem como dos recursos 
tecnológicos digitais que têm ao seu dispor 

● implementação de um instrumento de registo para a recuperação e consolidação 
das aprendizagens 

○ Instrumento de registo para o 1º ciclo do EB  
○ Instrumento de registo para os 2º e 3º ciclos do EB e ES 

● integração da intervenção para a recuperação e consolidação das aprendizagens 
nos PTT 

● fomento da dimensão formativa enquanto avaliação para as aprendizagens (vide 
projeto M.A.I.A.) 

● integração e articulação curricular nos D.A.C. 
● incremento dos processos de regulação da aprendizagem 

 
Tempo 
 

● durante as primeiras cinco semanas e/ou ao longo do ano escolar 
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https://drive.google.com/file/d/1HV7K282wyrK6GDVbv00PGoIMBLrmSQva/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1AtugXMof1Vr9fuIUYkonKICcCMuJT4Ao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jyDTQpXxB_eZJ4bmY7BDtkVqILHwQU0F/view?usp=sharing


ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 
 

1. Regimes de funcionamento 

A. Plano do regime presencial 

B. Plano do regime misto 

C. Plano do regime não presencial 

2.  Ação da Biblioteca escolar 

● Apoiar o desenvolvimento curricular, de forma articulada com os diferentes agentes           
da escola; 

● Criar momentos de apoio presencial, assegurados pela professora bibliotecária e          
pela equipa da BE, com o objetivo de dar resposta às necessidades dos alunos no               
que respeita ao acesso a recursos de vária ordem; 

● Colaborar com o projeto de Tutorias, disponibilizando recursos que permitam          
abordar conteúdos a partir de atividades de pesquisa; 

● Consolidar um serviço de referência, ágil e capaz de responder à constante            
mudança (regime misto e não presencial), prestando apoio à comunidade educativa           
no acesso aos recursos físicos e digitais; 

● Complementar a biblioteca física com uma coleção de recursos digitais relevante,           
fiável e ajustada, resultante de permanente curadoria; 

● projetos-(PNL 2027;Marcas na História e S.O.B.E.). 
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https://drive.google.com/file/d/1rTYAGgQepE0XX8_sMTDTeKwl6oBS5I_I/view?usp=sharing


ESTRUTURAS E DINÂMICAS DE ACOMPANHAMENTO PARA A 
RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS  
 
Finalidade 
 

● Promover a utilização de processos de autorregulação face às aprendizagens          
escolares, procurando melhorar o desempenho e competências pessoais dos         
alunos. 

● Fomentar o controlo de comportamentos, de forma intencional e consciente, no           
decorrer de situações de aprendizagem. 

● Promover as competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico,         
procurando que os alunos adequem os seus comportamentos em contexto de           
cooperação, partilha e colaboração e que sejam capazes de interagir com tolerância,            
empatia e responsabilidade. 

● Acompanhar as crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade,          
nomeadamente a aquelas cuja situação foi agravada pela suspensão das atividades           
letivas presenciais. 

 
Responsáveis 
 

● conselho pedagógico 
● conselhos de diretores de turma 
● conselho de docentes/grupo disciplinar 
● educadores e docentes 

 
Operacionalização 
 

● Programa de Apoio Tutorial Específico (ATE) incluindo o seu alargamento aos           
alunos que não transitaram em 2019/2020 

● Reforço de tutorias individuais (ou em pequenos grupos até 3 elementos), enquanto            
medida universal, preventiva, cobrindo os alunos que não se enquadram no Apoio            
Tutorial Específico (ATE), permitindo o reforço de competências pessoais e sociais. 

● Programa de mentoria (anexo 1; anexo 2; anexo 3) 
● Medidas de promoção do sucesso (cf. PAE 18/21) 
● Reforço do crédito horário exclusivamente utilizado para a recuperação e          

consolidação das aprendizagens, nomeadamente através do apoio tutorial e         
coadjuvação de aulas 

● Equipa Multidisciplinar de Apoio à educação Inclusiva (EMAEI) 
● outros projetos (Erasmus+; Chamusca - do património à Arte; Cres(Ser) com futuro) 

 
 
 
Tempo 
 

● Ao longo do ano 
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https://drive.google.com/file/d/1l0ZtHA1NTCXZn9Ci72juR_LEs0jYvYBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrJD_4SaqM71OsP6hRGqgNeAjq6pDesB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WK0KxMnDzea_OmqIjx8k9ij7z2OfX4Rj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cc3bGTgxoTJ2Vt__DC5-OpByv5q3d_yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMectmGvAnDh2weuV67BfrkCTH8LSWi9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUlXpF5d-uDJuqUyshsDUsYkcI6-7VPb/view?usp=sharing


MONITORIZAÇÃO 
 

● conselho pedagógico 
● conselhos de diretores de turma 
● conselhos de departamento 
● conselhos de grupo disciplinar 
● equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

 

INDICADORES 
 

● 100% de inclusão, em PTT, do documento de registo e acompanhamento das            
aprendizagens em recuperação/consolidação, relativo a cada disciplina em todas as          
turmas em todos os anos de escolaridade (exceção feita aos anos iniciais das             
disciplinas) 

● proximidade aos indicadores de sucesso pleno no ensino básico previstos no PAE 
 
 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 
 

● arquivo digital, pelos grupos disciplinares, dos instrumentos de avaliação formativa 
● PTT 
● relatórios da eficácia dos programas de tutoria/mentoria  
● relatórios de análise de resultados 
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