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1. INTRODUÇÃO 

 

Decorrente de toda a situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, 

declarada pela Organização Mundial da Saúde no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à 

classificação do coronavírus SARS -COV -2 como uma pandemia e apesar do esforço dos 

docentes no sentido de colmatar as lacunas que o ensino não presencial infligiu nos alunos, 

nomeadamente ao nível dos custos no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

psicopedagógico e motor, o governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

90/2021 de 7 de Julho, criou o PLANO 21/23 ESCOLA+. 

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, e de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho, as escolas têm que definir um 

plano de recuperação das aprendizagens, articulando o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO), as Aprendizagens Essenciais (AE), a Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), com o objetivo de promover o sucesso e 

inclusão de alunos que se encontrem em situação frágil no que à aprendizagem e 

integração diz respeito, no âmbito do ensino não presencial e/ou misto verificado nos últimos 

dois anos letivos. 

Este plano deve funcionar como recurso de recuperação e consolidação de 

aprendizagens e de mitigação das desigualdades decorrentes dos efeitos da pandemia, 

destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário. 

De acordo com os documentos atrás referidos, compete às escolas, no âmbito da sua 

autonomia, definir a modalidade e a calendarização, bem como os recursos a afetar e as 

metodologias a utilizar nesta recuperação. 

 

Recomendações estruturantes, para a elaboração do plano: 

 

a)Roteiro de acompanhamento de cada aluno em risco rompendo a transição entre anos 

letivos;  

b) Sistemas de deteção e alerta precoce do risco de insucesso escolar;  

c) Rastrear para conhecer;  

d) Programas específicos de apoio ao desenvolvimento das aprendizagens na área da 

leitura- -escrita e da oracia, nomeadamente para os alunos do 1.º e 2.º ciclo e início do 3.º 

ciclo do ensino básico;  

e) Recuperação e ampliação de aprendizagens baseadas num ensino exploratório;  

f) Articulação, abordagens e metodologias na Educação em Ciências;  

g) Desenvolvimento de estratégias de autocuidado e adoção de comportamentos pró -

sociais e pró-saúde;  

h) Abordagem escolar global promotora de resultados positivos em termos de saúde mental, 

social e educacional;  

i) Melhoria de práticas na gestão de um currículo articulado e enriquecido;  

j) Uso intencional e intenso de recursos digitais disponíveis e de qualidade que explorem 

aprendizagens curriculares estruturantes; 

k) Aprofundar a articulação entre pais, encarregados de educação e escola;  

l) Continuar a incentivar cada escola a liderar uma Estratégia Educativa através de um 

contrato social alargado com o seu território;  

m) Apostar numa formação contínua transformativa;  
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n) Promover aprendizagens significativas em momentos de lazer;  

o) Uso das provas externas desenvolvidas pelo IAVE, I. P., no domínio das várias literacias, 

como recurso formativo ao serviço da melhoria das aprendizagens 

 

Constituem -se, assim, como objetivos estratégicos do Plano: 

 

 A recuperação das competências mais comprometidas; 

 A diversificação das estratégias de ensino; 

 O investimento no bem -estar social e emocional; 

 A confiança no sistema educativo; 

 O envolvimento de toda a comunidade educativa; 

 A capacitação, através do reforço de recursos e meios; 

 A monitorização, através da avaliação do impacto e eficiência das medidas e 

recursos. 

 

Neste sentido, o Conselho Pedagógico do AVEPF, através da sua Estrutura 

Interdepartamental, constituída pelos seis Coordenadores de Departamento e a 

Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento, criada para aumentar a eficácia da 

articulação curricular, num processo de racionalização horizontal e vertical, iniciou, tendo em 

conta as orientações emanadas pela Direção Geral de Educação o processo de criação 

deste Plano de Recuperação das Aprendizagens. 

Este documento, visa fornecer a toda a comunidade Educativa (alunos, docentes e 

encarregados de Educação) uma visão abrangente do que a este nível foi feito e toda a 

informação necessária para se fazerem as melhores opções no sentido de se investir na 

melhoria das aprendizagens e recuperar as falhas existentes 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO AVEPF 

 

O Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira localiza-se no concelho de Paços 

de Ferreira e é constituído por cinco estabelecimentos de ensino: E.B. nº2 de Paços de 

Ferreira, E.B. de Meixomil, E.B. de Penamaior, E.B. de Ferreira e E.B. de Paços de Ferreira, 

sendo esta última escola sede do Agrupamento. 

Estes estabelecimentos de ensino estão distribuídos por quatro freguesias. A 

distribuição geográfica não regista uma grande dispersão das escolas do Agrupamento e 

nenhum estabelecimento da Educação Pré-escolar e 1º ciclo dista mais do que 5km à sede 

de Agrupamento. 

Este agrupamento é constituído por 1769 alunos, sendo que 340 pertencem à 

Educação Pré-escolar, 664 ao Primeiro Ciclo do Ensino Básico e 765 ao Segundo e Terceiro 

Ciclo. 

Apesar da proximidade em relação à cidade do Porto, a população estudantil reflete 

o meio em que se enquadra, nomeadamente o facto de 39.70% dos alunos apresentar 

várias carências do ponto de vista socioeconómico, beneficiando dos apoios da Ação Social 

Escolar. O estatuto socioeconómico das famílias tem sido considerado como um dos fatores 

externos com maior impacto no sucesso e no percurso escolar dos alunos, constituindo um 

fator de diferenciação que afeta os resultados escolares, privando alguns de usufruírem dos 

benefícios de certas ofertas culturais. Para tal, também contribuem a taxa de desemprego 
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dos agregados familiares, bem como a baixa escolarização de grande parte dos 

Encarregados de Educação. 

 

 

3. OBJETIVOS DO PLANO 

 

Este plano tem como principal objetivo a recuperação das aprendizagens, procurando 

garantir que ninguém fica para trás. 

Garantir a igualdade e a equidade no acesso ao currículo por parte de todos os alunos. 

Para tal é fundamental que se garanta o desenvolvimento das aprendizagens de uma 

forma firme e consistente no cumprimento do currículo. 

Este desafio tem início no final do ano letivo 2020/2021 e prolongar-se-á até ao final do 

ano letivo 2022/2023. 

 

Nesta perspectiva, pretende-se: 

 

 A recuperação das competências mais afetadas; 

 Promover a igualdade de oportunidades educativas a todas as crianças/alunos 

durante o seu processo de ensino/aprendizagem; 

Promover o sucesso escolar, nomeadamente através da melhoria das taxas de 

progressão e de sucesso pleno, materializadas através da melhoria da qualidade 

das aprendizagens; 

 Diversificar as estratégias de ensino e investir em práticas pedagógicas 

inovadoras; 

 O investimento no bem-estar social e emocional; 

 O envolvimento da comunidade educativa em geral e dos encarregados de 

educação em particular; 

 Promover o aprofundamento da parceria com os encarregados de educação; 

 Potenciar a intervenção do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO); 

 Garantir o desenvolvimento de competências que permitam o bem-estar físico e 

mental de toda a comunidade educativa. 

 

 

4. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS 

 

 

No sentido de se definir a ação estratégica de recuperação de aprendizagens e 

posterior implementação foi fundamental a identificação das aprendizagens mais afetadas e 

comprometedoras de aprendizagens futuras, em sede de grupos disciplinares/conselhos de 

ano/Departamentos curriculares, trabalho elaborado no decorrer do ano letivo 2020/2021. 

Este levantamento tratou-se da identificação das aprendizagens não concretizadas 

que poderiam vir a impedir a progressão dos alunos. 

A partir da sua identificação, foram ajustadas as planificações e definidas estratégias 

de atuação. 

A par deste trabalho foi também feito um diagnóstico das competências digitais dos 

alunos e professores no sentido de ser elaborado o PADDE (Plano de Ação Para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas). 
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A operacionalização realizar-se-á nos Departamentos curriculares/grupos 

disciplinares e conselhos de ano. 

Caberá a cada um destes elementos: 

 

 Identificar aprendizagens essenciais de cada ano, que seja necessário recuperar na 

generalidade das turmas e adaptá-las ao seu contexto; 

 Definir o planeamento para a sua recuperação (no início do ano ou ao longo do ano, 

aquando da lecionação de conteúdos que as exijam como pré-requisito, ou que as 

aprofundem); 

 Identificar os alunos que tiveram uma participação reduzida no ensino a distância e que 

se encontrem mais vulneráveis e desintegrados; 

 Identificar os alunos que se encontram mais distanciados ao nível das aprendizagens 

essenciais, com indicação das disciplinas mais comprometidas; 

 Caracterizar a turma para definir as áreas de incidência prioritária, para a seleção de 

ações específicas e a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, que serão 

tidas em conta aquando da elaboração, adequação e reformulação na tomada de 

decisões da ação educativa no âmbito do Projeto Curricular de Turma (PCT); 

 Definir um plano de trabalho para cada um desses alunos, no âmbito da turma, 

mobilizando as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão: 

 Tutorias; 

 Apoio tutorial específico; 

 Coadjuvação; 

 Apoio educativo; 

 PNPSE (Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar); 

 EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva); 

 PADDE (Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas); 

 Clube de Robótica; 

 Clube da Ciência; 

 Clube de Teatro 

 Clube das Artes 

 Clube do Cinema 

 Clube Ciência Viva na Escola; 

 Apoio psicopedagógico; 

 ASE (Ação Social Escolar); 

 PIICIE –TS - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do 

Tâmega e Sousa 

 CLDS 4G; 

 Criatividade aplicada às ciências Sociais e Humanas: 

o O Românico; 

o A Citânia de Sanfins. 

 Águas de Paços de Ferreira; 

 SPO (Serviços de Psicologia e Orientação); 

 PESES  

 Desporto Escolar; 

 PLNM (Português Língua Não Materna); 
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 PNL (Plano Nacional de Leitura); 

 PNA (Plano Nacional das Artes); 

 BE (Biblioteca Escolar); 

 Supervisão Pedagógica, 

 Sala do Futuro; 

 Laboratórios das Ciências; 

 Salas TIC; 

 Salas de Estudo; 

 Academia Digital para Pais; 

 OPE (Orçamento Participativo das Escolas). 

 

 Monitorizar e fazer o ponto da situação no final de cada período. 

 

 

Resumidamente, o plano terá que ser adaptado à realidade de cada grupo/turma/aluno, 

levando em conta todas as medidas/estratégias sugeridas em Departamento, em grupo 

disciplinar, em conselhos de turma e em conselhos de ano.  

Na perspetiva da construção deste Plano para dois anos, pretende-se que, no final de cada 

ano letivo, se faça uma avaliação em reuniões da Equipa de Autoavaliação, de 

Departamento Curricular, e de Conselho Pedagógico, numa lógica de melhoria contínua e 

adequação regular das medidas nele plasmado. 

 

 

5. PLANO DE AÇÃO. EIXOS E DOMÍNIOS DE ATUAÇÃO 

 

 

EIXO 1 – ENSINAR E APRENDER 

 

Visa adotar medidas para que as escolas disponham de 

meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular 

mais flexível, assente numa maior capacidade de gestão 

autónoma e contextualizada, centrando-se em estratégias 

de eficácia demonstrada, na atividade escolar e 

comunitária e no apoio aos alunos, sobretudo nos anos 

de escolaridade e desenvolvimento de competências 

mais afetados pelo contexto pandémico. 

 

+ Leitura e Escrita – Tal como em anos anteriores, serão promovidas e realizadas 

atividades de leitura e de escrita, de diferentes tipologias e integradoras das várias áreas 

curriculares, recorrendo também ao apoio e a todo o trabalho da BE: 

 Escola a ler e Diário de escritas: 

 Projeto: “10 minutos a LER”, Clube de Leitura e “Janela de Escrita” que envolverá 

todos os ciclos de ensino; 

 Requisição de livros. 

 Ler - conhecer, aprender e ensinar: utilização de ferramentas digitais com foco na 

aprendizagem da leitura: 

 Alicerces para a Leitura (CiiL) http://leiamos.pt/ciil 
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 Ensinar e Aprender Português https://lusoinfo.com/eap/ 

 Lexplorer www.lexplore.com/pt-pt/ 

 

+ Autonomia Curricular – Neste domínio, dar-se-á especial atenção a: 

 

 Gestão de Ciclo - Gestão das Aprendizagens Essenciais, numa lógica de ciclo, 

podendo os vários grupos disciplinares/conselhos de ano optar por uma organização 

de conteúdos e de competências a desenvolver diferente da proposta nas 

Aprendizagens Essenciais (AE), em estreita articulação com o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e a Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania (ENEC), de modo a articular de forma mais eficaz e eficiente os 

diferentes temas abordados em cada área disciplinar ao longo do ciclo, de acordo 

com o preconizado nas reuniões de articulação curricular vertical realizadas pela 

Estrutura Interdepartamental e no Cronograma de articulação; 

 Começar um ciclo - Articulação curricular promovida pela Estrutura 

Interdepartamental (horizontal/vertical) no final do ano letivo, de modo a facilitar a 

gestão pedagógica e assegurar o bem-estar dos alunos com o objetivo de promover 

a coerência na sequencialidade das etapas com vista a facilitar a progressão gradual 

das aprendizagens e do desenvolvimento de competências; 

 Aprender Integrando - promover o trabalho interdisciplinar como forma de recuperar 

e consolidar as aprendizagens essenciais, contribuindo para alcançar as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

DAC sala de Futuro, DAC tecnológica e DAC Cidadania e Desenvolvimento;  

Modalidade 2 da Supervisão Pedagógica que valoriza uma cultura colaborativa, de 

partilha de conhecimentos e uma atitude reflexiva com efeitos muito positivos no 

desenvolvimento dos profissionais e da própria organização, realizada por pares; 

Ajuste das planificações e critérios de avaliação, tendo em conta o PASEO. 

 

+ Recursos Educativos – Neste domínio, destacam-se as seguintes ações: 

 

 Promover o Sucesso Escolar – Realização de atividades diagnósticas que permitam 

aferir as necessidades de recuperação/consolidação dos alunos, para assim delinear 

o trabalho pedagógico mais adequado a desenvolver;  

Promover competências de literacia emergente e matemáticas que facilitem a 

aprendizagem formal da leitura e escrita e da matemática- Projeto “A ler Vamos e 

Matiga”; 

Afetação de recursos humanos adicionais (mais apoio educativo) no 

desenvolvimento de medidas de recuperação de aprendizagens ao nível do 1.º ciclo, 

coadjuvações e sala de estudo nos três ciclos do Ensino Básico; 

 Recuperar com a Matemática – Promoção do gosto pela Matemática e 

desenvolvimento das suas competências através da utilização de recursos digitais e 

de diferentes estratégias de trabalho (atividades lúdicas, gamificação, utilização da 

Escola Virtual…); 

Produção de materiais de apoio para o trabalho específico na recuperação das 

aprendizagens em matemática; 

Alargamento do uso do correio eletrónico institucional, domínio AVEPF, a todos os 

alunos e criação de equipas TEAMS para partilha documental e outros; 

http://www.lexplore.com/pt-pt/
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 Recuperar experimentando – Dinamização do trabalho prático e experimental, 

sempre que esteja assegurado o respeito pelas orientações para a prevenção da 

COVID-19, através do Ensino Experimental das Ciências; 

• Participação na “Academia de Ciências”;  

• Utilização do Kit de Ciências oferecido aos alunos do 1.º Ciclo pela CMPF; 

• Projeto “Hortas Pedagógicas”; 

• Projeto “Compostagem”; 

• Projeto “PLANTIC”; 

• Projeto de Ciências (disciplina de oferta complementar para os 6º e 7º anos);  

• Clube da Ciência; 

• Desenvolvimento das Ciências Experimentais no 1.ºCiclo e Pré-Escolar;  

• Candidatura à rede de Clubes Ciência Viva na Escola (CCVnE) (1.º, 2.º e 3.º 

ciclos); 

• Protocolo com as Águas de Paços de Ferreira; 

 Recuperar com Arte e Humanidades – Realização de atividades culturais virtuais ou 

presenciais e a visita de património de proximidade, sempre que esteja assegurado o 

respeito pelas orientações para a prevenção da COVID-19;  

• Parceria com a Rota do Românico; 

• Património Artístico e Cultural – oferta complementar - 5.ºano;  

• Parceria com o CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da 

Madeira e Mobiliário; 

• Clube de Teatro; 

• Clube das Artes; 

• Clube do Cinema; 

• PNA (Plano Nacional das Artes) 

• Projeto Cultural; 

• Protocolo com a CLDS 4G: 

 Ação: Baú da Cidadania – “Minha Terra, meu Património”; 

 Ação: Baú da Cidadania – “Com o barro e palavras me construo…” 

Ciclos de Conversa - Literacia financeira e educação para o consumo 

nas crianças e jovens e jovens (5.ºano); 

 Ação: Programa 4D (Mediação familiar e direitos das crianças e 

jovens – 9.ºano); 

 Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação - OV – 9.º ano: 

 Sessão de Empreendedorismo;  

 Mostra formativa;  

 Espaço de treino de competências; 

 Eixo II – Intervenção Familiar e parental, preventiva da pobreza 

infantil: 

 Programa 4D;   

 Sessões de Educação Parental consciente; 

 Bússola familiar; 

 Recuperar Incluindo – Insistência na promoção da política de inclusão de todos os 

alunos que caracteriza o nosso agrupamento, partilha de intervenções bem-

sucedidas. 

 Recuperar com o digital – Utilização dos materiais / recursos que o Ministério da 

Educação disponibilizou e que facilitem todo o trabalho organizativo e pedagógico; 
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• Participação nas atividades promovidas pelo Clube de Robótica; 

• Dinamização da Sala do Futuro e Salas TIC dos quatro Centros Escolares; 

• Hora do código; 

• Workshops no âmbito da Capacitação Digital; 

• Criação de um Repositório Digital AVEPF com partilha de materiais didáticos. 

 A voz dos alunos - Fomento de Assembleias de Turma; Audição dos delegados e 

subdelegados das turmas de modo a auscultar a opinião dos alunos sobre diferentes 

assuntos relacionados com a vida escolar (Plano Anual de Atividades, Projeto “Os 

Embaixadores do Comportamento, Projeto Educativo da Escola, Regulamento 

Interno…). 

 OPE - Inclui – Incentivo à participação dos alunos no Orçamento Participativo das 

Escolas que, até 2023, estará orientado para a inclusão de todos, sobretudo dos 

mais afetados pela pandemia. 

 

 

+ Família – A família continuará a ser um forte aliado da escola: 

 

 Família mais perto – Promoção da comunicação entre a escola e as famílias, através 

de canais diversificados e facilitadores da proximidade (telefone, correio eletrónico, 

grupos virtuais...);  

Escola para pais - Dotar os pais de competências favoráveis para um melhor 

acompanhamento no crescimento dos seus filhos; capacitar para a adoção de 

hábitos e rotinas que favoreçam a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes; 

devolução de estratégias de atuação para o sucesso escolar dos filhos; 

Academia Digital para Pais – criação de duas turmas para capacitação digital dos 

pais com mais dificuldades a este nível, a serem lecionadas por formadores internos. 

 

+ Avaliação e Diagnóstico – Neste domínio merecerão particular atenção as seguintes 

ações: 

 Aferir, diagnosticar e intervir - Recurso, em sala de aula, a itens de avaliação externa 

disponibilizados pelo Ministério da Educação; 

 Capacitar para Avaliar – Implementação do Projeto MAIA (Projeto de Monitorização,  

Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica), o que implica a 

definição de uma política avaliativa e classificativa além de critérios de avaliação 

transversais, durante este ano letivo em quatro turmas-piloto e, a partir de 

2022/2023, alargamento a todo o agrupamento; 

Início do ano letivo com formação sobre a metodologia deste projeto, para todos os 

docentes do agrupamento. 

 

+ Inclusão e Bem-Estar – Serão várias as ações desenvolvidas neste domínio: 

 Apoio Tutorial Específico – Continuação da aplicação desta estratégia de 

recuperação dos alunos; 

 Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário – Manutenção e melhoria 

do plano de desenvolvimento pessoal e social; 

PESES- Envolvimento das parcerias - CESPU - Cooperativa de Ensino Superior 

Politécnico e Universitário, LPCC- Liga Portuguesa Contra o Cancro, inclui JPS 



PLANO 21/23 ESCOLA+ 

 Plano de Recuperação de Aprendizagens 

 

P
ág

in
a1

1
 

(Jovens Promotores de Saúde) e USF de Paços de Ferreira – Unidade de Saúde 

Familiar de Paços de Ferreira. 

 Inclusão mais apoiada – Utilização do crédito horário adicional atribuído pelo 

Ministério da Educação para ampliar a capacidade de resposta da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

 Português em imersão - Promoção do acesso à língua 

e cultura portuguesa para alunos de Português Língua 

Não Materna (PLNM). 

 “O quarto período” - Fomentar a presença das artes, 

dos patrimónios e das culturas na escola, em diálogo 

com as diferentes disciplinas do currículo, promovendo 

a abertura da escola aos artistas e mediadores 

culturais e a saída dos alunos para as instituições 

cultural (Plano Nacional das Artes), dando-lhes acesso 

a uma bagagem cultural mais abrangente: 

 Clube das Artes; 

 Ação: Baú da Cidadania – “Minha Terra, meu Património”; 

 Ação: Baú da Cidadania – “Com o barro e palavras me construo…” 

 Clube do Cinema; 

 Projeto Cultural de Escola; 

 PNA (Plano Nacional das Artes); 

 Criatividade aplicada às ciências Sociais e Humanas: 

 O Românico; 

 A Citânia de Sanfins. 

 Desporto escolar – comunidades: 

 Promover o envolvimento dos alunos, professores e família em atividades 

desportivas a nível interno e externo; 

 Férias Desportivas; 

 Quadros competitivos dos Grupos-equipa de Ténis, Golfe, Badminton, 

Orientação, Desporto Adaptado e Bóccia.  

 Projetos Complementares - Corta-Mato Escolar, Basquetebol 3x3 e Mega 

Sprinter; 

 Formação de juízes árbitros; 

 

+ Território – Neste domínio, o foco será um: 

 E Depois da Escola? – Oferta de Atividades de CAF no 1.ºCiclo e AAAF no 

Pré-Escolar, Férias Desportivas, Hip-Hop, Salas de Estudo (parcerias com as 

Associações de Pais, escolinhas de futebol – “Os Castorzinhos”, Karaté;  

Incentivo dos alunos do 2.º e 3.º ciclo à pertença a clubes desportivos, 

associações juvenis ou culturais, grupos artísticos, como forma de promover 

as suas competências de cidadania, o seu bem-estar e o sucesso escolar. 

 

EIXO 2 – APOIAR AS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 

Visa capacitar as escolas com recursos e meios para o desenvolvimento de medidas de 

natureza extraordinária no âmbito do Plano, permitindo reforçar a capacidade de resposta 
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dos agentes educativos e das comunidades, numa ação dirigida para a melhoria das 

aprendizagens, para a inclusão e para o envolvimento comunitário. 

 

 Responsabilidade da Tutela 

 

 

EIXO 3 - CONHECER E AVALIAR 

 

Visa o desenvolvimento de indicadores e instrumentos precisos destinados à monitorização 

do Plano, promovendo a divulgação de estratégias eficazes, estudos de eficiência, a partilha 

de práticas e a reavaliação das medidas adotadas a nível central, bem como em cada 

escola. 

+ Dados – Destaca-se, neste domínio, a: 

 

 Construção de indicadores – A recolha de informação para a construção destes 

indicadores far-se-á a partir de instrumentos já existentes, ainda que tenham de 

sofrer alguma adaptação; 

 Relatório da Equipa de Autoavaliação; 

 Monitorização – Reflexão sobre as informações 

recolhidas e os resultados obtidos no agrupamento; 

Reflexão sobre os resultados expressos nos relatórios 

e estudos amostrais de eficácia e eficiência, 

eventualmente, recebidos do ME. 

 

+ Informação - (Serão produzidas evidências e formas de 

divulgação de boas práticas) 

 

A monitorização é de primordial importância em todo o 

processo de ensino e aprendizagem 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 

A título final, importa sublinhar que é da responsabilidade de cada docente a execução 

deste Plano de Recuperação de Aprendizagens, considerando sempre as necessidades de 

cada criança/aluno em particular, ao mesmo tempo que procura contribuir para a 

implementação das medidas sugeridas em Departamento/Grupo Disciplinar/Conselho de 

Turma/Conselho de ano. Cada docente deverá favorecer metodologias de aprendizagem 

diversificadas, promotoras da autonomia e da colaboração entre professor-aluno e entre 

alunos. 

 

 

Ninguém fica para trás. A Educação é um direito! 

 

                                                              In Site Escola+ 21|23 
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7. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

 Resolução de Conselhos de Ministros, nº 90/2021, de 7 de julho; 

 Recomendação nº 1/2021, de 28 de junho; 

 Despacho nº 3866/2021, de 16 de abril; 

 Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho; 

 Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho. 

 

 

 

 
Elaborado, ao longo do 1.º período, pela Estrutura Interdepartamental do AVEPF em estreita articulação com 

todos os intervenientes. 

 

Aprovado em Sede de Conselho Pedagógico de 7 de dezembro de 2021. 


