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PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 21|23 Escola+_ com ADENDA 

 
O PLANO de Recuperação das Aprendizagens 21|23 Escola+ do Agrupamento de Escolas de Celeirós visa implementar 
um conjunto de medidas que possibilitem uma intervenção junto dos alunos ao nível da recuperação das 
aprendizagens, da socialização e do seu bem-estar físico e mental. 
Para elaborar propostas concretas para este Plano foram considerados: 

 O Plano 21|23 Escola+, publicado em Diário da República de 7 de julho de 2021 na Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 90/2021; 

 O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 
 A Estratégia de Educação para a Cidadania do AEC; 
 As medidas e estratégias de sucesso já experimentadas em anos anteriores no AEC, algumas delas com 

resultados evidentes na melhoria das aprendizagens dos alunos; 
 A consciência de que tem de haver um esforço coletivo para se introduzirem estratégias que ajudem os 

alunos a desenvolver competências de leitura e escrita.  
 

Eixo 1: Ensinar e aprender 
Adoção de meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular mais flexível, centrado no apoio aos alunos mais 

afetados pela pandemia 
DOMÍNIO DE 

ATUAÇÃO ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS 

1.1 
+ Leitura e 

Escrita 

1.1.1 Escola a Ler 
Ler com a biblioteca (Criação de momentos de leitura de diferentes tipologias e intencionalidades que 
assumem uma periodicidade regular, ao longo do ano letivo: 
- Vou levar-te comigo! (Dinamização periódica de sessões de requisição domiciliária na biblioteca escolar, 
em articulação com os docentes da turma e com recurso a estratégias motivadoras) 
- Livr’ à mão [Leitura silenciosa de um livro que o aluno traz sempre consigo, em momentos letivos 
autorizados pelo professor (sempre que exista um tempo livre na aula: final de tarefas/atividades, entre 
outros).A atividade e respetiva seleção de livros desenvolve-se de forma articulada entre o professor 
titular de turma/professor de português/diretor de turma e a biblioteca, podendo aderir qualquer 
docente do conselho de turma.] 
10 minutos a ler - lema “Ler sempre, em qualquer lugar” - «Podem acontecer a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Podem ser dados aos alunos dez minutos da primeira aula da manhã ou da tarde para ler, 
por exemplo, ou podem ser dez minutos num intervalo, na hora de almoço no refeitório ou até no ginásio. 
O importante é ler com prazer (Teresa Calçada)» (operacionalização em execução). 
Clubes de leitura (presencial e /ou online) - espaço dedicado à partilha e socialização da leitura de um 
mesmo livro, onde professores e alunos possam questionar-se, pôr em comum as suas reflexões sobre os 
textos e debater os seus gostos acerca dos livros lidos (operacionalização em execução). 

1.1.2 Ler – conhecer, aprender e ensinar 
Ler e reler para melhor aprender (atividades de treino e aperfeiçoamento da leitura- 1º e 2º ciclos): equipa 
BE/professores titulares de turma/docentes  coadjuvantes português 2º ciclo). 
1.1.3 Diário de escritas 
2021/2022 - Candidatura ao “Imprevistos da Leitura” (aquisição de serviços e materiais para eventual 
dinamização de Oficinas de Escrita e do Diário de Escritas com a BE em 2022/2023). 

1.1.4 Ler com mais livros 

Aquisição pelas bibliotecas escolares do fundo documental necessário para apoio ao domínio 1.1 +Leitura 
e escrita, tendo em conta:     
 - A adequação aos diferentes níveis de ensino; 
 - A adequação aos projetos de leitura definidos; 
 - O envolvimento da comunidade educativa nos processos de seleção; 
 - A relevância das temáticas abordadas; 
-  Os interesses dos alunos; 
- A atualidade das obras. 
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Eixo 1: Ensinar e aprender 
Adoção de meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular mais flexível, centrado no apoio aos alunos mais 

afetados pela pandemia 
DOMÍNIO DE 

ATUAÇÃO ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS 

1.2 
+ 

Autonomia 
curricular 

1.2.1 Começar um ciclo 

Promover ações que apoiem a integração dos alunos  

i. Realização de atividades de integração na transição da EPE para o 1º ano – “O Jardim vai à escola, a 
Escola Vai ao Jardim”. 

ii. Realização de Atividades de integração na transição para o 2ºCiclo – “A Minha Nova Escola”. 

iii. Realização de reuniões de articulação e planificação da transição das crianças para a escolaridade 
obrigatória – EPE/1. 

iv. Realização de reuniões de articulação e planificação da transição de ciclo – 1ºCiclo/2ºCiclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
+ Recursos 
Educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 Promover o sucesso escolar – 1º ciclo e novos ciclos 

Promover ações que valorizam as dinâmicas colaborativas de desenvolvimento curricular e potenciem a 
diferenciação pedagógica 

i. Realização de reuniões periódicas de articulação curricular numa perspetiva vertical – grupos 
disciplinares. 

ii. Realização de reuniões periódicas de articulação curricular numa perspetiva horizontal – equipas 
pedagógicas. 

iii. A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula no 1ºCiclo por docente do grupo. 

iv. A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula no 1ºCiclo por docente de Educação Física 
numa perspetiva de melhoria das práticas letiva. 

v. A adoção da medida de coadjuvação em sala de Português (2ºCiclo+3ºCiclo). 

vi. Desdobramento de aulas em Inglês (7º ano) numa lógica de trabalho de oficina e de promoção da 
componente oral da disciplina. 

vii. Adoção da medida Apoio Educativo no 1ºCiclo para alunos comprometidos na sua aprendizagem por 
aprendizagens não realizadas em anos anteriores. 

1.3.2 #EstudaEmCasaApoia?  

i.  Incentivo aos alunos para utilização deste recurso, nomeadamente como Estudo autónomo, Reforço 
e Consolidação de aprendizagens. Recurso a esta medida no caso dos alunos que se encontrem em 
ausência de escola, por atestado médico. 

1.3.4 Recuperar com Matemática  
Promover ações que valorizam as dinâmicas colaborativas de desenvolvimento curricular e potenciem a 
diferenciação pedagógica e o apoio educativo 

ii. A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula na disciplina de Matemática1. 

iii. Desdobramento de aulas em Matemática numa lógica de trabalho de oficina.2 

iv. Dinamização da Sala de Estudo de Matemática3. 

v. Dinamização do Clube de Matemática. 

vi. Implementação de abordagens metodológicas com recurso ao digital: utilização da Web e de 
dispositivos móveis como ferramentas de interação no ensino da Matemática.  

 
1 Medida aplicada em todas as turmas, exceto: 6ºA, 7ºC e D, 8ºA e C, 9ºA, B e D. 
2 Medida aplicada nas turmas 6ºA, 6ºC, 7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºC, 9ºA, 9º B e 9º D. 
3 Medida aplicada nas turmas do 8ºC e 9º anos. 
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Eixo 1: Ensinar e aprender 
Adoção de meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular mais flexível, centrado no apoio aos alunos mais 

afetados pela pandemia 
DOMÍNIO DE 

ATUAÇÃO ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 
+ Recursos 
Educativos 

1.3.5 Recuperar experimentando 
Desenvolver atividades de promoção de competências na área das ciências experimentais e da tecnologia 

i. A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula na disciplina de Física e química4. 
ii. Dinamização do Clube STEM (Ciências e Robótica) 
iii. Formalização da candidatura ao projeto Ciência Viva 

1.3.6 Recuperar com Arte e Humanidades 
Desenvolver atividades que valorizam a arte e a cultura como forma de conhecimento, estimulando a 
inovação de práticas pedagógicas, transversais e agregadoras 

i. Estruturação do Plano de Atividades numa perspetiva transdisciplinar, que promova o acesso a 
experiências artísticas e manifestações culturais.  

ii. Utilização dos recursos pedagógicos do projeto: Plataforma de filmes em streaming e Coleção de 
dossiês do PNC. 

iii. Implementação do Programa de Educação Estética e Artística na EPE e no 1ºCiclo. 
iv. A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula na disciplina de Educação Tecnológica (6º ano) 

assente numa lógica de desenvolvimento de projetos. 
v. Criação da Oferta Complementar – TICArte – assente numa lógica de desenvolvimento de atividades 

articuladas nas áreas da multimédia e da expressão artística. 
vi. Criação da Oferta Complementar no 9º ano no domínio artístico – Arte em Multimédia – assente 

numa lógica de desenvolvimento de atividades articuladas nas áreas da multimédia e da expressão 
artística. 

1.3.8 Recuperar com o Digital 
 Promover ações que valorizam a implementação de metodologias ativas de aprendizagem, recorrendo a 
tecnologia atual e emergente 

i. Implementação de abordagens metodológicas com recurso ao digital: utilização da Web e de 
dispositivos móveis como ferramentas de interação nas diferentes disciplinas. 

ii. … 

1.3.10 Voz dos alunos 
Promover ações que mobilizam os alunos para uma cidadania ativa 

i. Implementação do “Tempo de atendimento aos alunos” (DTA) pelo diretor de turma assente numa 
lógica de desenvolvimento de processos de participação efetiva dos alunos na vida da turma e da 
escola: realização de assembleias de turma, mesas redondas,… 

ii. Realização de assembleias de turma no 1ºCiclo com a participação da diretora. 
iii. Realização periódica de assembleias de delegados e subdelegados de turma. 
iv. Adoção da rotatividade no desempenho dos cargos de delegado e subdelegado de turma nos anos 

iniciais de escolaridade. 
v. Adoção do modelo de eleição de delegado e subdelegado de turma através da apresentação de lista 

de candidatura aos cargos, nos 2ºCiclo e 3ºCiclo. 
vi. Instituição do procedimento eleitoral destinado à eleição da Associação de Estudantes da Escola 

Sede. 
vii.  Adesão ao programa Parlamento dos Jovens. 

viii. Miúdos a Votos. 
ix. Adesão ao projeto de voluntariado. 

1.3.11 OPE – inclui 
i. Promover sessões de divulgação e esclarecimento acerca do OPE enquanto instrumento de 

participação democrática. 
ii. Desencadear o processo de participação dos alunos do orçamento participativo de escola e, 

eventualmente, no da CMB. 
1.5 1.5.1 Aferir, diagnosticar e intervir 

 
4 Medida aplicada nas turmas que não cumprem o critério para desdobramento de turma. 
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Eixo 1: Ensinar e aprender 
Adoção de meios pedagógicos para um desenvolvimento curricular mais flexível, centrado no apoio aos alunos mais 

afetados pela pandemia 
DOMÍNIO DE 

ATUAÇÃO ENQUADRAMENTO DAS MEDIDAS 

+Avaliação e 
diagnóstico 

 Desenvolver atividades que valorizam a utilização da informação sobre itens da avaliação externa e de 
estudos internacionais na prática pedagógica. 

i. Exploração pedagógica da plataforma ITENS S.A. 
ii. Análise dos resultados das provas de avaliação externa em sede de grupo disciplinar, com emissão 

de conclusões e recomendações. 
iii. Discussão dos resultados em reunião de Conselho Pedagógico. 

1.5.2 Capacitar para avaliar 
Desenvolver ações que contribuam para melhorar as práticas pedagógicas tendo em vista a melhoria das 
aprendizagens dos alunos. 

i. Implementação do projeto MAIA. 

1.6 
+ Inclusão e 
Bem-Estar 

1.6.1 Apoio Tutorial 
Desenvolver ações que contribuam para o aperfeiçoamento de competências sociais, emocionais e de 
desenvolvimento pessoal  

i. Implementar um programa de apoio tutorial seguindo o modelo de intervenção apoiado pela teoria 
da autorregulação da aprendizagem. 

ii. Dinamizar o programa de Mentoria. 
1.6.2 Programa de competências sociais 

i. Implementação do programa EmocionalMente (3º e 4º anos de escolaridade) no propósito de 
desenvolver a inteligência emocional. 

ii. Implementação de sessões de Mindfulness no 1º ciclo. 
iii. Implementar um programa de competências sociais e emocionais no 5º ano. 
iv. Criação da Oferta complementar no 5º ano no domínio artístico – MoviMente – assente numa lógica 

de desenvolvimento de atividades orientadas para a educação emocional. 
1.6.3 Plano de Desenvolvimento pessoal, social e comunitário 

i. Dar continuidade ao Plano de Desenvolvimento pessoal, social e comunitário, com foco na 
promoção de comportamentos positivos e autodeterminação no processo de ensino e 
aprendizagem. 

1.6.8 Desporto Escolar sobre rodas 
i. Constituição de grupos equipas de desporto escolar nas modalidades BTT e Patinagem. 

ii. Constituição de um grupo equipa designado de “Desporto sobre rodas”, com o objetivo de tornar 
mais acessível e abrangente a utilização da bicicleta, quer como forma de lazer, quer como meio de 
transporte, com qualidade e segurança. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 20 de outubro de 2021 


