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1. Nota Introdutória

Tendo em conta todos os constrangimentos da situação pandémica, provocada pelo
SARS-CoV-2, bem como as desigualdades daí resultantes, urge encontrar formas de mitigar
os efeitos nefastos nos alunos, ao nível das aprendizagens e ao nível socioemocional.
O documento “Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao
Longo do Ano Letivo de 2020/ 2021” (Ministério da Educação, 2020) propõe a elaboração
de um Plano de Atuação que deve integrar atividades a serem desenvolvidas de modo mais
intensivo nas primeiras semanas de aulas, tendo as escolas a possibilidade de gerir de
modo mais flexível o currículo, adotando respostas organizacionais, curriculares e
pedagógicas específicas, com vista ao sucesso e à inclusão de todos os alunos.
Importa, assim, que no presente ano letivo se proceda, desde logo, à recuperação das
aprendizagens não realizadas/ consolidadas no ano letivo anterior, bem como à redefinição
de estratégias de atuação que permitam chegar a todos os alunos, sobretudo aqueles mais
vulneráveis durante o processo de ensino à distância. Para apoiar os professores do
agrupamento neste trabalho, o presente plano integra orientações/ documentos de apoio,
que visam recolher, identificar e operacionalizar a recuperação e consolidação das
aprendizagens no presente ano letivo.
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2. O contexto interno – Orientações do Conselho Pedagógico

Suporte normativo
•

Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho

•

Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho

•

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto

•

Despacho nº 6906-B/2020 de 3 de julho

•

Orientações para a organização do ano letivo 2020-2021

•

Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens

Nas suas reuniões ordinárias, em julho de 2020, o Conselho Pedagógico analisou as
orientações superiores para a organização do corrente ano letivo, focando a necessidade
de recuperação e consolidação das aprendizagens desenvolvidas no Plano de Ensino à
Distância. No dia 27 de agosto de 2020 o Conselho Pedagógico recebeu o documento
“Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens”.
O objeto, no imediato, implicava uma reflexão dos Conselheiros para a análise e
operacionalização do mesmo no Conselho Pedagógico de 4 de setembro.
Registe-se que o Conselho Pedagógico, em julho, analisou e deliberou em matérias
convergentes a partir do documento “Orientações para a organização do ano letivo
2020-2021”. Deste documento destacaram-se os capítulos IV e V que dizem respeito ao
Planeamento e Gestão Curricular e à Promoção, Acompanhamento e Recuperação das
Aprendizagens. É com base neste documento que se procedeu ao desenvolvimento
documental do alargamento do plano tutorial e do programa de mentorias.
Com base na apresentação, no Conselho Pedagógico de 4 de setembro, do documento
“Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens”, nomeadamente no
que diz respeito às dimensões curriculares estruturantes para a progressão na
aprendizagem, bem como no que diz respeito ao ponto 5, estruturas e dinâmicas de
acompanhamento para a recuperação das aprendizagens, reuniu-se nesse mesmo dia, de
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tarde, a Estrutura Interdepartamental. Definiu-se que as Planificações devem contemplar
uma resposta específica ao processo de recuperação/ consolidação das aprendizagens. As
mesmas devem ser partilhadas, num processo de construção colaborativa, e monitorizadas
pelos subcoordenadores dos grupos disciplinares. O processo, posteriormente, será
tutelado em cada Departamento pelo respetivo Coordenador.
Salienta-se que a forma sistemática e precisa de trabalho, quer nas primeiras cinco
semanas quer ao longo do ano letivo, deverá ter como objetivo responder a cada aluno
com sucesso e plena inclusão para todos, de forma a assegurar a sequencialidade do
processo de ensino-aprendizagem, valorizando os padrões avaliativos resultantes da
revisão dos critérios específicos de avaliação.

3. A intervenção dos departamentos e grupos disciplinares/ diretores de turma

3.1 Guião de atuações para recuperação/consolidações das aprendizagens
QUE PLANO DE ATUAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO/ CONSOLIDAÇÃO
DAS APRENDIZAGENS NO ANO LETIVO DE 2020-2021?

De acordo com o documento rececionado, implica:
A – Acolher os alunos
A promoção do bem-estar socioemocional dos alunos e dos professores deverá ser
entendida como fulcral para o restabelecimento do sentimento de pertença ao grupo e à
escola, para o desenvolvimento da sensação de segurança no espaço escolar e para a
socialização com os pares, aspetos essenciais ao sucesso das aprendizagens.
B – Identificar conhecimentos, capacidades e atitudes impeditivos de progressão
As escolas deverão 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/ UFCD, tendo, em
regra, por referência o ano de escolaridade ou de formação. Trata-se da identificação das
aprendizagens não concretizadas que possam vir a impedir o aluno de progredir. Esta
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identificação é realizada a dois níveis: no Departamento Curricular/ grupo disciplinar/
conselho de ano ou pelo professor titular/ conselho de turma.
C – Alinhar as respostas organizacionais, curriculares e pedagógicas com as situações
diagnosticadas e em função de cada contexto
Na tomada de decisão sobre o Plano de Atuação para 2020-2021, devem ser considerados:
• a faixa etária dos alunos;
• o ano de escolaridade/de formação;
• as disciplinas/ áreas disciplinares;
• as metodologias a desenvolver, bem como os espaços e o tempo a usar;
• as necessidades dos alunos e dos professores;
• os recursos disponíveis.
D – Mobilizar a escola enquanto ecossistema de aprendizagem
A intencionalidade do Plano de Atuação deverá ser partilhada por todos os intervenientes
da comunidade escolar. Deste modo, ao apropriarem-se deste propósito comum, todos se
sentirão como peças-chave no desenvolvimento de um ecossistema de aprendizagem em
cada escola, independentemente dos modos como o ensino se encontrar organizado.
Neste âmbito o Agrupamento convocou reuniões com os Encarregados de Educação de
cada turma para tentar entender o processo de gestão dos tempos de confinamento e
como este foi vivido em família. Foram ainda realizadas receções a alunos com os Diretores
de Turma/ Professores Titulares de Turma/Educadores para promover o sentimento de
pertença à turma e à escola, refletindo-se sobre a nova realidade escolar e a nova
organização da mesma, fomentando nos alunos um sentimento de segurança face a todas
as medidas já implementadas pelo Agrupamento. Foram ainda mantidos os intervalos para
que dentro de cada turma os alunos possam desenvolver momentos de socialização,
gerando empatia entre eles e promovendo-se a colaboração intraturma.
Dado que a recuperação das aprendizagens deverá focar-se no que é estruturante para o
sucesso do processo de ensino-aprendizagem, a Estrutura Interdepartamental dedicou
particular atenção à análise do ponto três ponto um do documento “Orientações para a
Recuperação e Consolidação das Aprendizagens” que diz: “De forma a diluir as situações de
desigualdade geradas no contexto de ensino a distância, as escolas deverão delinear um
Plano de Atuação para a recuperação/ consolidação das aprendizagens”. Assim, esta
estrutura, após reflexão, considerou importante a inclusão nas planificações a curto prazo
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de uma calendarização com “Recuperação/ Consolidação de Aprendizagens” que será
posta em prática de forma mais intensiva nas primeiras cinco semanas do primeiro
período; contudo, a mesma será também, de acordo com as necessidades resultantes da
monitorização do plano, posta em prática ao longo do ano letivo. Daí o trabalho realizado
ao nível dos grupos disciplinares/ conselhos de ano e refletido quer nas planificações quer
no documento “Plano de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens (PRCA)”
elaborado em cada grupo disciplinar.
Compete ao Conselho de Turma, coordenado pelo respetivo Diretor de Turma, ou ao
Professor Titular de Turma no 1º CEB, identificar as aprendizagens não concretizadas nesta
fase, através dos processos de diagnóstico interno tutelado pelos subcoordenadores de
cada disciplina/ coordenadores de ano. A informação recolhida, quer no contexto global da
turma quer ao nível da análise individual, no caso do percurso individualizado dos alunos
identificados, deverá ser refletida nos Conselhos de Turma/ Conselhos de Ano que, através
dos Diretores de Turma e dos Professores Titulares, sistematizarão toda a informação,
através do preenchimento do documento “Relatório Ponto de Situação do PRCA”.
Salienta-se que na reunião de Conselho de Turma será efetuado o registo dos alunos
mentores bem como todos os casos de alunos agregados ao apoio tutorial, cumprindo-se
os pontos específicos deste documento.
Ainda ao nível dos grupos disciplinares/ conselhos de ano, será preenchido o documento
“Relatório Ponto de Situação do PRCA”, no qual é feita uma análise dos seguintes tópicos:
grau de cumprimento do PRCA, constrangimentos verificados/ conhecimentos e atitudes
impeditivas do sucesso pedagógico, estratégias futuras.
Desta forma obtemos uma resposta de acompanhamento pedagógico com dois níveis de
estruturas intermédias: subcoordenadores de grupo disciplinar/ coordenadores de ano e as
coordenações dos Diretores de Turma.

4. Documentos referenciais: Perfil do Aluno e Aprendizagens Essenciais

O processo de recuperação das Aprendizagens Essenciais associado aos mecanismos de
identificação das áreas de competência do perfil do aluno, conforme o processo de
trabalho colaborativo desenvolvido a partir da Estrutura Interdepartamental e das
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estruturas departamentais e respetivas subcoordenações/ coordenações de ano, são
norteados pelos documentos internos, nomeadamente as planificações e o trabalho da
equipa pedagógica de cada Conselho de Turma e Conselhos de Ano no 1º CEB.

5. A gestão do currículo no processo de recuperação das aprendizagens

Considerando todas as orientações a partir do Conselho Pedagógico e da Estrutura
Interdepartamental, o que se pretende é a promoção do sucesso escolar, com incidência
clara já no primeiro período letivo. A resposta de cada grupo disciplinar e conselho de ano,
a coordenação de cada diretor de turma e a atuação de cada titular de turma deverão
permitir, mesmo que sendo necessário recorrer a percursos individualizados, responder a
uma gestão específica do currículo com vista à recuperação das aprendizagens, da seguinte
forma:
•

A partir das Aprendizagens Essenciais e de competências identificadas como não
realizadas/ consolidadas, estabelecer uma estratégia de ação que alcance:

●Identificação das Aprendizagens Essenciais não realizadas ou não consolidadas;
●Sistematização das competências não realizadas ou não consolidadas;
●Seleção de estratégias adequadas ao aluno;
● Metodologias de trabalho diversificadas;
● Avaliação formativa.
5.1 Biblioteca Escolar
Cientes da importância desta estrutura como um pólo aglutinador de aprendizagens,
esta deverá:
•

Disponibilizar momentos formativos (presenciais e/ ou não presenciais) para pequenos
grupos, com vista ao desenvolvimento de um currículo digital mínimo que permita
promover competências básicas para o uso de ferramentas e de plataformas digitais;

•

Criar momentos de apoio presencial ou a distância, com o objetivo de dar resposta às
necessidades dos alunos no que respeita ao acesso a recursos de vária ordem;
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•

Promover um programa de atividades lúdicas, articuladas com conteúdos curriculares,
ao serviço da melhoria das aprendizagens (por exemplo, torneios interturmas);

•

Criar programas de aperfeiçoamento das competências leitoras, eventualmente com
recurso a voluntariado interpares;

•

Colaborar com os professores na definição e implementação de estratégias e
metodologias ativas, que permitam abordar conteúdos a partir de atividades de
pesquisa e/ ou de gamificação e fazer diferenciação pedagógica;

•

Colaborar na criação/ gestão e implementação de programas de mentorias entre pares
a serem desenvolvidos na biblioteca e com a supervisão de alguém da equipa;

•

Colaborar com os docentes do Apoio Pedagógico na criação/ disponibilização de
atividades pedagógicas diferenciadas;

•

Colaborar com os docentes do Apoio Tutorial Específico e de Tutorias, apresentando
propostas específicas para o desenvolvimento das tutorias, adaptadas a diferentes
perfis.

6. Processo interno de monitorização

O Conselho Pedagógico nas reuniões ordinárias procederá à avaliação dos relatórios de
avaliação oriundos das subcoordenações, coordenações de ano, bem como dos Conselhos
de Turma.
No processo interno de monitorização o documento oriundo dos Conselhos de Turma/
Conselhos de Ano servirá de base para um acompanhamento das situações que se
configuram fragilizadas no processo de ensino-aprendizagem, servindo de base para um
trabalho contínuo a desenvolver ao longo de cada período letivo.

7. Avaliação das aprendizagens

O professor, no processo de ensino-aprendizagem, deverá recolher os dados
necessários, conforme os documentos técnicos internos, que permitam perceber, para
cada aluno, as aprendizagens realizadas e consolidadas, bem como as não realizadas.
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O processo de avaliação associa-se, assim, ao desenvolvimento curricular. Os
mecanismos de autoavaliação e de autorregulação poderão servir de complemento a este
processo, dado que o feedback do professor, dando informações aos alunos sobre como
podem melhorar, e incentivando-os a superarem as suas dificuldades, permitirá um
acompanhamento efetivo das suas aprendizagens, bem como a criação de um ambiente
propício ao seu bem-estar social e emocional, aumentando a sua autoestima e confiança.
Havendo necessidade, utilizar-se-ão ainda os canais de comunicação com as famílias a
partir do Professor Titular ou do Diretor de Turma.

8. Intervenção do Diretor de Turma no Contexto do Conselho de Turma

O Diretor de Turma deverá solicitar ao Conselho de Turma o preenchimento de um
documento relativo ao Plano de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens, com
especificidade para a turma e para os alunos, considerando percursos individuais. Este
documento/ relatório deverá estar concluído em tempo a definir pelo Conselho
Pedagógico. Posteriormente o relator fará uma sistematização por ano de escolaridade,
seguindo esta para o Conselho Pedagógico, para efeitos de monitorização.
No 1º CEB, este processo será gerido pelo Professor Titular de Turma e o relatório
final sairá do respetivo Conselho de Ano.

9. Acompanhamentos específicos: tutorias e mentorias

TUTORIAS
Apoio Tutorial Específico
O apoio tutorial específico visa, através de um acompanhamento próximo do aluno,
promover a utilização de processos de autorregulação face às aprendizagens escolares,
procurando melhorar o seu desempenho e competências pessoais, ou seja, fomentar o
controlo de comportamentos, de forma intencional e consciente, no decorrer de situações
de aprendizagem.
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Para quem foi alargado o apoio tutorial específico?
Tendo em conta o impacto da pandemia na suspensão das atividades letivas, são
excecionalmente abrangidos pelo apoio tutorial específico os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico e do ensino secundário que não transitaram em 2019/ 2020.

Como?
• O modo de funcionamento das tutorias para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico e do ensino secundário que não transitaram em 2019/ 2020 é definido pela
escola;
• O acompanhamento dos alunos realizado pelo professor tutor deverá ser
desenvolvido em estreita ligação com o respetivo conselho de turma;
• Na planificação e execução do apoio tutorial específico, deve o professor tutor
integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos igualmente abrangidos pelo programa de
mentoria, como mentorandos;
• A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias
previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/ 2020 são efetuadas pelo
Conselho Pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor tutor proceder à entrega
de um relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas.

A Escola presta apoio tutorial específico aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções e ainda aos alunos
deste dois ciclos que não transitaram no ano letivo 2019/ 2020, em respeito pelos
seguintes pontos:
•

Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos.

•

Para o acompanhamento do grupo de alunos referido no número anterior, são
atribuídas ao professor tutor quatro horas semanais;

•

Ao professor tutor compete:
o Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha, podendo fazê-lo
de forma presencial ou à distância (via ZOOM), desde que, quando à
distância, este acompanhamento seja completamente individual;
o Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial;
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o Facilitar a integração do aluno na turma e na escola;
o Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de
hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;
o Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal,
escolar e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses
que manifeste;
o Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais;
o Envolver a família no processo educativo do aluno;
o Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e
os planos de trabalho destes alunos.
•

Os alunos em situação de tutoria podem continuar a beneficiar de outras medidas
de promoção do sucesso educativo.

•

A constituição de grupos de alunos para o apoio tutorial específico, a título
excecional, com um número superior ao limite estabelecido no primeiro ponto,
carece de autorização do Conselho Pedagógico.

•

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito das tutorias são
efetuadas pelo Conselho Pedagógico, devendo, para esse efeito, cada professor
tutor proceder à entrega de um relatório trimestral sobre as atividades
desenvolvidas.

Na reunião de setembro, a coordenação das tutorias procurou distribuir os alunos de
acordo com o seu horário, nomeadamente o desdobramento, bem como com o perfil dos
mesmos, tendo em conta o conhecimento que os docentes deste conselho têm dos alunos.
Deste modo, cada professor tutor irá acompanhar treze alunos. O trabalho a
desenvolver com estes alunos será no sentido de incutir hábitos de trabalho,
responsabilidade perante a escola, orientação e apoio ao estudo, bem como fomentar
comportamentos adequados.
Tendo em conta o momento de pandemia em que vivemos e no sentido de evitar que
os alunos tenham de se deslocar à escola mais uma manhã ou uma tarde,
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propositadamente para o apoio de tutoria, uma vez que os horários dos alunos não
permitem o acompanhamento presencial, este conselho considera benéfico que o
acompanhamento seja feito à distância, de forma síncrona, por ZOOM, TEAMS ou outra
plataforma, sendo estabelecido um plano para cada aluno. No entanto, sempre que os
alunos não reúnam as condições necessárias, o acompanhamento decorrerá de forma
presencial.
O PROGRAMA DE MENTORIA
O Programa de Mentoria surgiu no seguimento das orientações emanadas pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/ 2020 e ainda das Orientações para a
organização do ano letivo 2020/ 2021, provenientes da Direção- Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE).
O AVEPF criou este programa tendo em vista estimular o relacionamento interpessoal e
a cooperação entre alunos. Este programa identifica os alunos que se disponibilizam para
apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento das
aprendizagens, no esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os
momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados
escolares e por conseguinte à promoção do sucesso escolar. Este sucesso será possível ao
facilitar a todos os alunos a possibilidade de adquirirem, mais facilmente, as competências
previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
No AVEPF o programa de Mentoria articula-se com o Acompanhamento Tutorial
Específico e com o Projeto GEMA.

I. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE MENTORIA

São objetivos deste programa:
•

Promover o sucesso escolar;

•

Implementar mecanismos de acompanhamento e de integração plena de alunos
referenciados ou que o solicitem no decurso dos respetivos ciclos de estudos,
diminuindo dificuldades decorrentes de mudanças escolares, geográficas e
culturais;

•

Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos;
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•

Promover a equidade, a qualidade das experiências de aprendizagem;

•

Resolver dificuldades de natureza diversa;

•

Prevenir o abandono escolar;

•

Desenvolver as relações interpessoais e os sentimentos de bem-estar pessoal e
de pertença, de colaboração e de solidariedade;

•

Dinamizar contextos de formação e de aprendizagem, potenciadores do
desenvolvimento de competências transversais;

•

Promover a disseminação de práticas e vivências desenvolvidas no âmbito do
Programa de Mentoria;

•

Envolver alunos do mesmo ciclo de estudos, matriculados no mesmo ano ou em
anos subsequentes ao ano dos alunos-alvo do programa, promovendo
sentimentos de bem-estar pessoal, de colaboração e de solidariedade;

•

Promover a autonomia e a responsabilidade dos alunos;

•

Dinamizar a colaboração entre pares;

•

Apoiar os alunos na aquisição de estratégias de aprendizagem e técnicas de
estudo;

•

Fomentar hábitos de estudo e de rotina de trabalho;

•

Promover o trabalho colaborativo, designadamente no âmbito da partilha de
experiências relevantes, estratégias de intervenção e construção de materiais
de apoio;

•

Envolver toda a comunidade educativa, reforçando a consciencialização de
uma cultura de qualidade, bem como de intervenção e de responsabilidade
solidária, que privilegie o exercício da cidadania;

•

Fomentar o valor do trabalho voluntário;

•

Envolver a família e responsabilizar os encarregados de educação no processo.

II. PAPEL DO PROGRAMA DE TUTORIAS E PROJETO GEMA (articulação)
Este Programa propõe-se facilitar a integração do aluno na turma e na escola,
apoiando-o no processo de aprendizagem.
Também se procurará promover a interação entre alunos de diferentes faixas etárias.
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Neste sentido, articulará com o Apoio Tutorial Específico e ainda com o Projeto GEMA.
A medida de Acompanhamento Tutorial Específico constitui-se como um recurso,
visando a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a
promoção do sucesso educativo.
O Acompanhamento Tutorial Específico é uma medida de proximidade com os
discentes, destinada aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico que ao longo do seu
percurso escolar acumulem duas ou mais retenções. Tem como objetivo incrementar o
envolvimento dos alunos nas atividades educativas, nomeadamente, através do
planeamento e da monitorização do seu processo de aprendizagem.
Em meio escolar, este acompanhamento pode constituir-se como um fator importante
para a autorregulação das aprendizagens, incrementando, desse modo, o bem-estar e a
adaptação às expetativas académicas e sociais.
O projeto GEMA tem como principais objetivos, entre outros, motivar os alunos para a
participação nas atividades da escola; melhorar a partilha de saberes entre o 2º e o 3º ciclo
e ainda, solidificar o interesse dos alunos pela instituição, valorizando e promovendo a
continuidade dos mesmos, na escola, do 2º para o 3º ciclo. Neste projeto, os alunos de 9º
ano de escolaridade irão apoiar alunos de 6º ano.

III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção dos mentores e mentorandos deve ser efetuada, preferencialmente, por
ano/ turma como meio facilitador na formação de pares.
Os diretores de turma, mediante a autorização dos respetivos encarregados de
educação, referenciam alunos para integrarem este programa junto das coordenadoras
de diretores de turma.

MENTORES
A participação como aluno mentor é registada no certificado do aluno, podendo ser
valorizada na sua classificação final de Cidadania e Desenvolvimento.
Esta participação também deve ser contemplada para a atribuição do Quadro de
Mérito no Agrupamento.
Consideram-se características determinantes num perfil de aluno mentor, os
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seguintes atributos:
a)

Capacidades de relacionamento, de comunicação e de execução de

tarefas escolares;
b)

Responsabilidade;

c)

Liderança;

d)

Interesse e empenho;

e)

Atitudes exemplares ou ausência de medidas disciplinares aplicadas;

f)

Assiduidade;

g)

Pontualidade;

MENTORANDOS
Consideram-se características prioritárias a ter em conta na referenciação de
alunos mentorandos as seguintes:
a) alunos com três ou mais níveis inferiores a três no final do ano letivo
2019/2020. Dar-se-á prioridade aos casos em que se verifique cumulativamente
insucesso escolar às disciplinas de Português e de Matemática;
b)

alunos com dificuldades de aprendizagem decorrentes de mudanças de

contexto familiar, de âmbito escolar ou de natureza geográfica e/ou cultural;
c)

alunos que tiveram mais dificuldades de acompanhamento no ensino à

distância;
De acordo com estas características, os diretores de turma, mediante a autorização
dos respetivos encarregados de educação, referenciam alunos para integrarem este
programa junto do respetivo coordenador de diretores de turma.

IV. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS
Finalizado o processo de sinalização, o mentorando deverá assinar uma ficha/ modelo
de compromisso, que será objeto de tomada de conhecimento pelo respetivo
encarregado de educação.
Ao Programa de Mentoria está associada uma clara dimensão pedagógica e formativa
quer dos estudantes mentorados quer dos estudantes mentores, o que implica:
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a) O envolvimento voluntário de docentes, dos vários Departamentos, responsáveis
por fornecer material/ esclarecer dúvidas dos próprios mentores para o
desempenho da mentoria;
b) O estímulo da autonomia dos estudantes envolvidos bem como da sua
capacidade de análise e de reflexão crítica;
c) A dinamização de processos colaborativos e solidários de formação nas várias
modalidades de ensino;
d) O reconhecimento do papel do aluno-mentor na promoção do desenvolvimento
de competências transversais e sociais;
e) A promoção de conhecimentos e competências para o desenvolvimento de uma
relação adequada com os mentorandos.
Dado que se pretende fomentar a autonomia dos alunos, é importante que estes
sejam confrontados com vários métodos de estudo e que aprendam a autoavaliar o seu
desempenho.
Procurar-se-á implementar, adequando aos diferentes níveis de ensino, um conjunto
de metodologias, tais como:
a) Programas de aperfeiçoamento das Competências Leitoras – interface com a
BE_CRE;
b) Definição e implementação de estratégias e metodologias ativas que
permitem abordar conteúdos e desenvolver Aprendizagens Essenciais a partir
de atividades de pesquisa e/ou de gamificação, e fazer diferenciação
pedagógica;
c) Orientação dos alunos por professores dos diferentes departamentos.

V. OPERACIONALIZAÇÃO
a)

No início de cada ano letivo, será feito o diagnóstico da situação de cada aluno
de 5º, 7º e 8º anos: interesses, motivações, integração no grupo-turma, história
de vida, necessidades educativas, entre outras situações;

b)

Após a identificação, por turma, dos alunos com mais dificuldades, serão
selecionados outros alunos que, voluntariamente, prestarão apoio aos colegas.
Este apoio intraturma fará parte do PCT de cada turma;
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c)

A cada mentor, dentro da cada turma, corresponderá apenas um mentorando;

d)

Em articulação com o projeto GEMA, serão selecionados dois mentores por
cada turma de 9º ano. Cada par destes alunos disponibilizará, online, a sua
ajuda a uma turma de 6º ano;

e)

As sessões de mentoria -GEMA- serão semanais, online, em horário a definir
pelos mentores;

f)

No 6º ano, apenas os alunos que precisarem de apoio deverão contactar os
mentores;

g)

Uma vez por mês haverá sessões GEMA online com os alunos de 9º ano e os
alunos de 6º, reservando cerca de 10 minutos iniciais para a prática do
relaxamento e da concentração, orientadas pelas coordenadoras do projeto
GEMA;

h)

Uma vez por período as coordenadoras das mentorias e as coordenadoras do
projeto GEMA reúnem (via ZOOM) com os mentores e um representante de
cada turma dos mentorandos;

i)

O Programa de Mentoria -GEMA- inicia-se em outubro, com a seleção de
mentores nas turmas de 9º ano;

j)

Após a seleção, será calendarizada a formalização da apresentação entre pares
(mentores e mentorandos);

k)

Ao longo do ano letivo, será elaborado um questionário mensal no Google docs,
que será respondido quer por mentores, quer por mentorandos;

l)

Na planificação e execução do apoio tutorial específico, o professor tutor deve
integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos mentorandos abrangidos pelo
Programa de Mentoria (de acordo com a alínea l do ponto 20 da Resolução do
Conselho de Ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho);

m) Ao professor tutor compete:

•

Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha, podendo
fazê-lo de forma presencial ou à distância (via ZOOM), desde que, quando
à distância, este acompanhamento seja completamente individual;
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•

Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo
tutorial;

•

Facilitar a integração do aluno na turma e na escola;

•

Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação
de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;

•

Promover

um

ambiente

de

aprendizagem

que

permita

desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
n)

No final do ano letivo haverá lugar à avaliação do trabalho desenvolvido, em
sede de Conselho Pedagógico, a partir de evidências recolhidas e de outros
contributos dos vários intervenientes na monitorização do programa.

PAPEL DO SERVIÇO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
Sendo a Biblioteca Escolar um espaço privilegiado para a construção do
conhecimento, para o acompanhamento curricular e das aprendizagens dos
alunos e para a formação em múltiplas literacias, o Serviço de Bibliotecas
Escolares pode contribuir para a operacionalização deste Programa de Mentoria,
através de:
a)

calendarização de momentos formativos (presenciais e/ou não presenciais)
para pequenos grupos ou elaborar tutoriais, permitindo aos alunos melhorar as
suas competências para o uso de ferramentas digitais;

b)

dinamização de formação para os alunos mentores, em colaboração com os
coordenadores do Programa de Mentoria, bem como dos Serviços de Psicologia
e Orientação;

c)

disponibilização de recursos necessários e/ou ferramentas nas mentorias em
regime presencial (que podem ocorrer na biblioteca) ou na plataforma TEAMS,
em regime não presencial;

d)

continuação do apoio presencial e/ ou à distância, procurando dar resposta às
necessidades dos alunos em termos do acesso a recursos e/ou ferramentas;

e)

proposta de atividades de aperfeiçoamento das competências leitoras, aos
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o

pares de mentoria;
f)

colaboração com os coordenadores deste programa na sua monitorização;

g)

avaliação do contributo do Serviço de Bibliotecas para o sucesso do Programa
de Mentoria, nomeadamente o grau de satisfação dos intervenientes, a taxa de
utilização dos recursos e a capacidade de resolução dos constrangimentos.

VI. COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MENTORIAS
A coordenação e acompanhamento do programa de Mentoria são efetuados pelas
coordenadoras dos diretores de turma em articulação com cada diretor de turma.
Compete, às Coordenadoras:
a) Proceder à planificação das atividades a desenvolver, bem como o
acompanhamento da sua execução;
b) Apoiar o aluno mentor no desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente
na criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;
c) Promover a interligação com os diretores de turma e com o professor tutor,
quando aplicável, informando-os das atividades desenvolvidas pelos alunos no
âmbito do programa;
d) Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais
e sociais;
e) Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa.

VII. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA:
A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa de mentoria
são efetuadas pelo Conselho Pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do
trabalho realizado.
Para o efeito, tem em consideração:
a) O grau de satisfação dos intervenientes;
b) A qualidade dos recursos disponibilizados;
c)

A taxa de utilização dos recursos;

d) A capacidade de resolução dos constrangimentos;
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e) O estabelecimento de rede de comunicação: apresentação, por parte das
Coordenadoras dos Diretores de Turma, em sede de Conselho Pedagógico, do
processo de avaliação.
No final do ano letivo, será aplicado um inquérito no Google docs a mentores e
mentorandos, avaliando-se o grau de satisfação dos mesmos, a taxa de utilização dos
recursos e a capacidade de resolução dos constrangimentos, inquirindo-se acerca de
pontos fortes e fracos do Programa de Mentoria, de sugestões de melhoria, bem como do
envolvimento do Serviço de Bibliotecas Escolares. A análise dos resultados destes
inquéritos será feita pelas coordenadoras do programa e será apresentada e objeto de
reflexão em sede de Conselho Pedagógico.

10. Intervenção da EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Inclusão
A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) constitui-se como um
recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura
alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. Todos
os recursos da escola devem orientar-se para uma ação comum que assegure a
prossecução do processo de ensino e aprendizagem nos moldes mais ajustados e, acima de
tudo, que garanta o direito de todos os alunos à educação, ao acesso ao conhecimento e à
participação no processo de ensino e aprendizagem.
A EMAEI tem assim um papel central na elaboração e aplicação do Plano de Atuação
para a recuperação/ consolidação das aprendizagens, fazendo, em articulação com os
professores, o acompanhamento, nomeadamente das crianças e jovens em situação de
maior vulnerabilidade, a qual foi muitas vezes agravada tendo em conta o momento
pandémico em que vivemos. O presente documento pretende efetivar uma recuperação
efetivas das aprendizagens perdidas no ano anterior. Como tal, a EMAEI deve garantir que
esta recuperação assente em alguns vetores-chave, para que TODOS consigam recuperar
aprendizagens que anulem os efeitos nocivos de um hiato de tempo que não possibilitou a
lecionação de muitos conteúdos e no caso específico dos alunos com medidas seletivas e
adicionais, além de competências académicas, perderam a prossecução dos objetivos que
fomentem o desenvolvimento de competências sociais, funcionais e pessoais.
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Sendo a EMAEI uma estrutura que monitoriza todo o tipo de respostas às
necessidades de apoio às aprendizagens, muito para lá das atividades relacionadas com a
prestação de apoios especializados ou projetos específicos no âmbito do Centro de Apoio à
Aprendizagem, importa que detenha uma compreensão geral de medidas tais como:
• Monitorização do Apoio Tutorial Específico e Tutorias com caráter preventivo;
• Mobilização de recursos para o apoio no âmbito do Português Língua Não Materna;
• Gestão das medidas de apoio educativo nos diferentes ciclos e níveis de ensino;
• Apoio às ações estratégicas de ensino, de acordo com o planeamento curricular
definido ao nível do departamento/ grupo de recrutamento, com especial incidência na
articulação interdisciplinar;
• Articulação constante com as equipas de Intervenção Precoce na Infância, CRI, CRTIC
e CPCJ
• Análise de situações de necessidade de apoio social específico e acompanhamento
aos agregados familiares em maior situação de fragilidade e/ ou risco
•

Coordenação das estratégias de E@D, particularmente junto dos agregados em

desvantagem, garantido a alimentação e o acesso a bens essenciais, prevenindo
situações de risco e, sempre que não for possível operacionalizar uma resposta
“digital”, garantir o envio e receção de materiais de trabalho e desenvolvimento de
aprendizagens (em articulação com as forças de segurança e poder local).
A EMAEI deve assim garantir:
•

O desenvolvimento de um trabalho de identificação de situações de vulnerabilidade
económica e social que possam constituir barreira ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem, ao bem-estar físico e emocional das crianças e jovens.

•

A articulação com os Serviços de Ação Social Escolar e com a assistente social,
tratando-se de uma situação de vulnerabilidade social e/ou económica, e
encontrando, junto dos recursos e meios que a escola dispõe ou junto da oferta dos
parceiros da comunidade educativa alargada, a melhor resposta a dar a cada
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situação, garantindo que esta é adequada, proporcional, imediata e o mais largada
possível ao agregado familiar.
•

O apoio às famílias sempre que se verificarem situações em que a gestão das
emoções, decorrentes desta situação onde se verifica perda, esteja a criar barreiras
ao processo de aprendizagem e ao bem-estar do aluno, encaminhando para o SPO.

•

A aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas no RTP/
PEI/ PIT para garante de uma inclusão e recuperação efectiva das aprendizagens.

•

Um trabalho colaborativo para criar estratégias que permitam colocar em marcha
esta recuperação tendo em conta uma articulação interdisciplinar para aferir de
forma concreta as perdas ao longo desse tempo.

•

A rentabilização do Centro de Apoio à Aprendizagem, como “espaço dinâmico,
plural e agregador dos recursos humanos e materiais”, para colmatar lacunas
evidenciadas pelas crianças/ alunos que não tenham tido pleno acesso ao E@D, no
ano letivo 2019/2020, de modo a facilitar a implementação das Medidas de Suporte
à Aprendizagem e à Inclusão.

•

Participação na seleção das ferramentas e estratégias de ensino à distância que
melhor se adequem nos casos de maior fragilidade.

•

Identificação de constrangimentos que possam existir no acesso à modalidade de
E@D, através dos elementos constituintes das equipas variáveis, nomeadamente os
professores de apoio educativo e os professores da educação especial, diretores de
turma e titulares de turma, assegurando que todos os alunos ao abrigo de medidas
seletivas, adicionais ou com dificuldades de aprendizagem, bem como ao abrigo da
medida de apoio educativo, conseguem aceder aos planos de trabalho semanais.

•

Articulação, de forma complementar e sempre que necessário, com os recursos
organizacionais específicos e com instituições da comunidade, nomeadamente da
educação, da segurança social, da saúde, da justiça, autarquias, juntas de freguesia,
serviços de apoio alimentar, serviços e equipamentos na área da saúde,
associações, instituições de solidariedade social, bombeiros, entre outros, de forma
a mobilizar recursos/ serviços que possam garantir as aprendizagens, o bem-estar
físico e emocional das crianças/ alunos, muito especialmente nas situações em que
se verificam problemas de conectividade, de infraestrutura e/ ou menor
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acompanhamento familiar, garantindo o cumprimento das medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão.
A EMAEI garantirá que este plano de ação proporcione aos alunos os meios e as
condições necessárias à sua segurança, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento
integral.

Processo interno de monitorização
A EMAEI, nas reuniões ordinárias, procederá à avaliação dos relatórios de avaliação
oriundos das várias estruturas envolvidas neste processo.
Será emitido um parecer final que seguirá para aprovação do Conselho Pedagógico.

11. Considerações Finais

As orientações plasmadas neste plano de atuação pretendem alicerçar as condições
necessárias para que todos se sintam incluídos e em segurança, por forma a garantir a
igualdade e a equidade na realização académica, pessoal e social de cada um, e pressupõe
a colaboração de toda a comunidade educativa.
Este plano constituirá assim um desafio para todos os elementos da comunidade educativa
dado que a escola tem de construir-se numa cultura de partilha e de avaliação, tendo em
vista minimizar os constrangimentos na qualidade do processo de ensino e de
aprendizagem de todos os alunos, provocados pela situação pandémica que enfrentamos.

APROVADO EM SEDE DE CONSELHO PEDAGÓGICO
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