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Plano de recuperação das aprendizagens 21|23  

 

1. Apresentação 

Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, que 

aprova o Plano 21|23 Escola+ procede-se à elaboração deste plano para o Agrupamento de 

Escolas de Argoncilhe. Aqui procura-se estabelecer as opções a privilegiar para recuperar as 

dificuldades do domínio das aprendizagens e desenvolvimento das competências que foram 

afetadas pelos períodos de confinamento devido à pandemia de Covid-19. 

Neste plano procurou-se recolher as análises e propostas de todos os grupos disciplinares 

e dos demais órgãos pedagógicos e técnico-pedagógicos representados no conselho 

pedagógico de forma a dar a melhor resposta aos problemas em causa. Este plano focaliza-se 

nos anos da escolaridade básica apesar de reconhecer que a educação pré-escolar também foi 

bastante afetada no desenvolvimento das competências das crianças.  

 

2. Situação 

Os dois períodos de confinamento e de ensino à distância aplicados nos anos letivos 

2019/2020 e 2020/2021, em termos de domínio das aprendizagens e desenvolvimento das 

competências dos alunos nos diversos anos de escolaridade levaram ao 

aparecimento/desenvolvimento dos seguintes problemas: 

a) dificuldades nas competências de leitura e escrita; 

b) dificuldades no desenvolvimento do raciocínio lógico; 

c) diminuição da capacidade de concentração nas tarefas escolares; 

d) diminuição da resiliência/persistência dos alunos na superação de dificuldades; 

e) redução dos hábitos de estudo; 

f) redução do acompanhamento dos alunos com mais dificuldades em termos de estímulo 

e orientação próxima de forma a superarem as dificuldades; 
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g) atraso no cumprimento de alguns programas curriculares; 

h)  no cumprimento de regras e no estabelecimento de relações interpessoais; 

i) agravamento das desigualdades sociais por constrangimentos relacionados com a 

ausência de meios tecnológicos; 

j) agravamento da pouca autonomia já revelada, aquando da realização das 

atividades/tarefas escolares e consequente aquisição das aprendizagens; 

k) pouca autonomia e literacia na utilização de equipamentos tecnológicos; 

l) diminuição da motivação  e empenho dos alunos na  realização das atividades 

propostas; 

m) cansaço e desinteresse pela atividade escolar apresentado pelos alunos devido ao 

elevado número de horas e aulas online; 

n) o prolongamento do ano escolar não foi vantajoso para os alunos, comprometendo as 

suas aprendizagens; 

o) impossibilidade de assegurar as condições de trabalho e oportunidades iguais para 

todos os alunos; 

p) dificuldade em dar as respostas eficazes e diferenciadas de acordo com as 

necessidades dos alunos no E@D. 

 

3. Objetivos pretendidos 

Este plano de trabalho, pela sua natureza e quadro legal, tem necessariamente de ter os 

seguintes objetivos: 

1. Superar as dificuldades sentidas pelos alunos de forma a que haja progressão na 

escolaridade de modo a atingir ou superar a meta definida no Projeto Educativo deste 

agrupamento; 

2. Ajudar a atingir os objetivos estratégicos do Plano 21|23 Escola+, a saber: 

i. A recuperação das competências mais comprometidas; 

ii. A diversificação das estratégias de ensino; 

iii. O investimento no bem-estar social e emocional; 

iv. A confiança no sistema educativo; 

v. O envolvimento de toda a comunidade educativa; 
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vi. A capacitação, através do reforço de recursos e meios; 

vii. A monitorização, através da avaliação do impacto e eficiência das 

medidas e recursos; 

3. Dotar de competências digitais de forma a minimizar o impacto deste fator de 

desigualdade no acesso a oportunidades de aprendizagem (produção e disponibilização 

de recursos digitais; incremento da disponibilização de equipamentos tecnológicos e de 

conectividade, assim como reforço da infraestrutura das escolas); 

4. Formação na área digital e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para os 

encarregados de educação para dotar de conhecimentos tecnológicos, melhorando a 

capacidade de acompanhamento tecnológico dos seus educandos. 

 

4. Medidas/ações a desenvolver 

Para melhor enquadramento face ao Plano 21|23 Escola+ anexo à Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, segue-se a sua estrutura ficando dividido em 

eixos, domínios de atuação e ações específicas. 

 

Eixo 1: Ensinar e Aprender 

 

1.1 - + Leitura e Escrita 

Este domínio de atuação procura: 

a) Recuperar as dificuldades no desenvolvimento das competências da leitura, 

compreensão, oralidade e escrita; 

b) Focalizar a intervenção no 1.º e 2.º ano de escolaridade, embora todos os anos 

estejam abrangidos; 

c) Facilitar o acesso ao livro em qualquer formato, momento ou espaço; 

d) Envolver todas as disciplinas, sem exceção.  

Ações específicas (1.1.1 Escola a LER, 1.1.2 Ler – conhecer, aprender e ensinar, 1.1.3. 

Diário de escritas, 1.1.4. Ler com mais livros): 
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Sem prejuízo da adoção de outras medidas constantes dos roteiros publicados ou a 

publicar pela tutela no sítio https://escolamais.dge.mec.pt/ (ex.º: Roteiro - Ler com a biblioteca, o 

Roteiro - Leitura orientada em sala de aula, Roteiro - Diário de escritas com a biblioteca, Roteiro 

- Oficinas de escrita, Roteiro – Ler com mais livros) com esta ação específica pretende-se: 

a) Promover a leitura de livros em cada turma tempo letivo das disciplinas e/ou no âmbito 

dos momentos de trabalho multidisciplinar e/ou domínios de autonomia curricular 

(DAC). Os livros devem estar associados às aprendizagens e conteúdos das 

disciplinas e, de preferência, existirem na biblioteca e/ou constarem do Plano Nacional 

de Leitura (PNL); 

b) Promover a oralidade e o espírito crítico dos alunos através da apresentação dos 

livros ou dos assuntos neles tratados; 

c)  No âmbito do Plano de Mentoria incentivar os mentores a desenvolverem a leitura 

junto dos seus mentorandos; 

d) Utilização e maior valoração de instrumentos de avaliação (ex.º: portefólios, trabalhos 

escritos, relatórios, trabalhos escritos de pesquisa, …) que promovam a leitura de 

livros e outras fontes escritas, a escrita, a apresentação oral e a discussão crítica 

interpares; 

e) Participação em atividades, eventos ou clubes que dinamizem atividades de escrita 

e/ou encontros com escritores, quer constem do plano anual de atividades, quer 

sejam de iniciativa de entidades externas.  

Para a sua execução há que: 

1. Os planos de turma e a planificação dos momentos de trabalho multidisciplinar/DAC 

têm que incluir o(s) tempo(s) letivo(s) para o efeito pretendido nas alíneas a) e b); 

2. Os critérios de avaliação devem identificar e valorizar os instrumentos de avaliação 

que permitam o cumprimento da alínea d); 

3. O Plano de Mentoria, a atuação dos diretores de turma e dos docentes de apoio 

pedagógico e apoio tutorial específico devem promover o constante na alínea c); 

4. O PAA deve incluir muitas propostas de acordo com a alínea e), devendo cada 

promotor procurar apresentar pelo menos uma atividade, preferencialmente em 

articulação com as atividades da biblioteca escolar; 
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5. O centro de apoio à aprendizagem (CAA), em articulação com os departamentos e a 

biblioteca, deve promover nas suas várias áreas de intervenção as medidas 

necessárias para os objetivos a), b) e e);  

6. A biblioteca escolar deve divulgar disponibilizar os livros existentes junto dos docentes 

e procurar promover a aquisição dos necessários; 

7. Usar os livros digitais que venham a ser disponibilizados e que cumpram os objetivos 

pretendidos. 

 

1.2 - +Autonomia Curricular 

No uso da autonomia curricular expressa no Plano 21|23 Escola+ publicado na Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, e de acordo com as várias ações 

específicas para este domínio aí constantes, o agrupamento procurará implementar as seguintes 

medidas: 

a) Planificação disciplinar por ciclo, em especial para os alunos que presentemente 

estejam no 1.º, 2.º, 5.º e 7.º ano, caso cada grupo disciplinar entenda ser a melhor 

opção para recuperar os atrasos na aquisição de aprendizagens e no 

desenvolvimento das competências; 

b) Reforço das medidas de apoio pedagógico no 3.º, 5.º e 7.º ano; 

c) Atenção ao 1.º ano no que respeita ao reforço das competências de socialização e 

outras desenvolvidas pela educação pré-escolar e que foram comprometidas pela 

situação pandémica; 

d) Manutenção do funcionamento tradicional das turmas e dos mecanismos de 

mobilização dos apoios pedagógicos e de diversificação curricular por, dada a cultura 

do agrupamento, serem os mais eficazes em termos de operacionalização; 

e) Manutenção do funcionamento das equipas educativas já implementado, assim como 

da medida de continuidade pedagógica que favorece a estabilidade das equipas; 

f) Aperfeiçoamento do trabalho realizado no âmbito das equipas educativas promovendo 

tempos de discussão e decisão sobre problemáticas comuns das turmas de cada ano, 

assim como na criação e implementação de medidas; 

g) Criação de grupos de apoio pedagógico de acordo com o grau de dificuldades dos 

alunos, procurando grupos mais homogéneos para uma atuação mais eficaz; 
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h) Focalizar os momentos de trabalho disciplinar na temática da leitura e escrita, 

conforme o exposto no domínio anterior; 

i) Centralização dos temas da estratégia de educação para a cidadania do Agrupamento 

no trabalho realizado pelas equipas educativas, especialmente o que se destina aos 

momentos de trabalho multidisciplinar; 

j) Adoção da organização semestral com dois momentos formais de avaliação 

qualitativa e outros tantos de avaliação quantitativa, todos com reporte aos 

encarregados de educação e alunos. 

Estas medidas implicam que, sem prejuízo de outras decisões, seja decidido: 

1. Em cada departamento, até ao início das atividades letivas, a opção pelo planeamento 

por ano ou por ciclo; 

2. A confirmação pelos docentes das disciplinas proponentes (quer em departamento, 

quer em conselho de turma) dos alunos propostos para os vários grupos de apoio 

pedagógico tendo em conta o seu grau de dificuldades; 

3. A nível de departamento, de equipas educativas, centro de apoio à aprendizagem 

(CAA) e equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) sejam 

reforçadas as rotinas de articulação/comunicação entre os docentes titulares e os 

docentes de coadjuvação, apoio pedagógico e tutorial, promovendo-se a articulação 

entre as coordenações envolvidas (EMAEI, CAA, departamentos e equipas 

educativas); 

4. Revisão das modalidades, instrumentos, procedimentos e documentos de registo e 

reporte da avaliação; 

5. Reforço da articulação entre cidadania e desenvolvimento e as equipas educativas; 

6. Manter os mecanismos de ensino à distância como reforço da atividade pedagógica 

das disciplinas como dos mecanismos de recuperação dos alunos;  

7. Execução a aplicação do Plano de ação para o desenvolvimento digital da escola 

(PADDE) de forma promover a inovação pedagógica e a desenvolver as competências 

digitais; 

8. Apreciação, reflexão e tomada de decisão sobre os roteiros e documentos 

disponibilizados pela tutela no sítio https://escolamais.dge.mec.pt/ (ex.º: Roteiro – 

Gestão do ciclo, Roteiro – Começar um ciclo, etc) . 

 

https://escolamais.dge.mec.pt/
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1.3 - +Recursos Educativos 

De acordo com o Plano 21|23 Escola+ publicado na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 90/2021, de 7 de julho, neste domínio são apresentados subprogramas, instrumentos de 

trabalho e materiais de apoio disponibilizados pela tutela adotados pelo agrupamento nos 

moldes que se seguem: 

a) Afetação preferencial dos recursos de apoio pedagógico (educativo), coadjuvação e 

tutorial no 1.º ciclo (na continuidade do plano de ação estratégica – PAE), 

especialmente no 3.º ano e anos de transição de ciclo; 

b) Recurso ao #EstudoEmCasaApoia de acordo com a avaliação de cada docente, sem 

prejuízo do livre acesso por cada aluno; 

c) Apreciação e adoção, caso a caso, dos materiais de apoio disponibilizados, ou que 

venham a ser disponibilizados pela DGE e ANQEP, I.P., assim como os materiais 

didáticos no âmbito da matemática; 

d) Adoção da formação que venha a ser disponibilizada na área da matemática, 

competências digitais, escola inclusiva e outras áreas disciplinares; 

e) Manutenção do Clube de Ciência Viva e participação na respetiva rede, assim como a 

participação na rede de bibliotecas escolares (RBE), plano nacional de cinema (PNC) 

e Clube de Leitura de Escolas (CLE); 

f) Sendo atribuído pela tutela, utilização do laboratório de educação digital; 

g) Auscultação dos alunos no âmbito de cidadania e desenvolvimento, direção de turma, 

assembleia de delegados e participação dos seus representantes em reuniões com os 

órgãos de gestão; 

h) Participação no orçamento participativo das escolas (OPE) focada na temática da 

inclusão. 

Estas decisões implicam, entre outras atuações, o seguinte: 

1. Organização do ano letivo de acordo com o pretendido em a); 

2. Discussão em departamento sobre o recurso ao referido em b) e c), sua inclusão na 

planificação das disciplinas e/ou no plano de turma (conforme o caso) de acordo com 

a decisão tomada a nível geral ou a nível de turma; 
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3. Aprovação do plano de formação integrando a oferta formativa que venha a ser 

disponibilizada; 

4. Dinamização e articulação dos projetos e recursos constantes em e) e f) em ligação 

com as equipas educativas e outras coordenações; 

5. Fixar formas e momentos de participação dos alunos para garantir um mínimo 

comum e aceitável ao cumprimento de g); 

6. Promoção do OPE e adoção exclusiva de propostas que visem a inclusão; 

7. Execução do PADDE com particular enfoque na formação prevista e na prática 

pedagógica; 

8. Manutenção dos instrumentos e mecanismos do ensino à distância como reforço da 

atividade letiva e de recuperação das aprendizagens dos alunos. 

 

1.4 - +Família 

De acordo com o Plano 21|23 Escola+ publicado na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 90/2021, de 7 de julho, neste domínio aguardar-se-á pelos recursos formativos e de apoio 

referidos em 1.4.1. 

Os momentos e atividades habituais de envolvimento das famílias continuarão a realizar-

se se existirem condições para tal. 

 

1.5. - +Avaliação e diagnóstico 

O Plano 21|23 Escola+ refere a necessidade de “diagnosticar e aferir regularmente os 

desempenhos destes [alunos], com vista à adequação progressiva das estratégias adotadas”. 

Tal é um processo fundamental na avaliação formativa. Nesse sentido pretende-se: 

a) Reforçar as práticas de avaliação formativa; 

b) Analisar e usar os instrumentos de avaliação que o IAVE, I.P. 

disponibiliza/disponibilizará de acordo com a situação concreta de cada disciplina ou 

turma; 

c) Continuar a acompanhar a reflexão e produção de instrumentos na área da avaliação 

realizada no âmbito do Projeto MAIA para aperfeiçoar a prática interna. 
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Para concretização destas pretensões há que: 

1. Insistir na prática da avaliação formativa, ao logo do ano, em muitos momentos e com 

instrumentos diversos, pois cada momento desta avaliação é um diagnóstico da 

situação que manifesta as necessidades de melhoria a realizar; 

2. Os critérios e os instrumentos de avaliação têm que favorecer a avaliação formativa, 

a diversidade de instrumentos, a multiplicação dos momentos de avaliação e o 

reporte aos alunos e encarregados de educação (feedback) para além dos momentos 

formais estabelecidos; 

3. Incluir na ordem do dia das várias reuniões de departamento um ponto promotor da 

discussão e reflexão sobre as propostas do Projeto MAIA. 

 

1.6 - +Inclusão e Bem-Estar 

O Plano 21|23 Escola+, relativamente a este domínio, refere a necessidade de abordagem 

da inclusão por todo o agrupamento, salientando o papel das competências sociais e emocionais 

e a valorização do acesso a todas as áreas curriculares, incluindo o desporto e as artes. Nesse 

sentido pretende-se: 

a) Aplicar o apoio tutorial específico (ATE) e continuar com o projeto Transformers 

promovido pelo município; 

b) Acolher, analisar e implementar a formação que venha a ser disponibilizada, conforme 

consta do ponto 1.6.8. do referido plano; 

c) Submeter o plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário (PDPSC) e 

contratar um técnico informático; 

d) Reforçar a EMAEI com o crédito horário atribuído; 

e) Apreciar e usar sempre que o docente entender como adequado ao aluno os materiais 

que o Ministério da Educação irá disponibilizar para Português Língua Não Materna; 

f) Apreciar e aderir às iniciativas e recursos para a promoção da criação artística que 

tenham acolhimento junto dos alunos e docentes; 

g) Continuar com o Clube de Desporto Escolar englobando as novas iniciativas que 

sejam propostas e tenham condições de exequibilidade, nomeadamente, 

equipamentos; 
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Na preparação e ao longo do ano letivo há que efetuar: 

1. Submeter o PDPSC e, sendo autorizado, contratar o técnico, enquadrá-lo e orientá-lo 

nas atividades a realizar avaliando a sua eficácia e desempenho; 

2. Os docentes e departamentos devem apreciar as propostas e adotar as que melhor 

se adequam às necessidades sentidas, reportando aos conselhos de turma/conselho 

de docentes, sob monitorização do conselho pedagógico; 

3. Apoio tutorial específico:  

a) a constituir, caso haja, grupos de 10 alunos com duas ou mais retenções, ou 

com uma retenção, conforme o referido no ponto 1.6.2 do Plano 21|23 Escola+ 

publicado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021 e de acordo com  

art.º 12.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018; 

b) havendo autorização do conselho pedagógico e da autarquia, estes grupos 

incorporam o projeto Transformers que têm tido bons resultados na mudança 

comportamentos e atitudes dos alunos, promovendo a sua inclusão e sucesso 

escolar. 

 

1.7 - +Território 

Sendo um domínio essencialmente associado à atuação do município, o agrupamento 

adere no âmbito da sua relação com o mesmo. 

 

Eixo 2 - Apoiar as Comunidades Educativas 

 

2.1 - +Equipas qualificadas 

O crédito letivo e o reforço previsto neste domínio destinam-se a: 

Coadjuvação  

A coadjuvação é uma prática colaborativa de ensino que visa um maior acompanhamento 

dos alunos dentro da sala de aula.  
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Em função dos recursos existentes, a coadjuvação é implementada, em articulação entre 

o professor titular e o professor coadjuvante, preferencialmente, por docentes da mesma área 

disciplinar, obedecendo ao abaixo exposto: 

 

a) 1.º ciclo 

- a necessidade da medida de coadjuvação no 1.º ciclo é confirmada pelo docente antes 

do início do ano letivo mediante a análise das informações existentes sobre a turma em que haja 

sinalização de problemas de aprendizagens graves (a nível individual ou de grupo) ou atraso 

significativo no domínio das aprendizagens e no desenvolvimento das competências; 

- o docente titular em articulação com o coadjuvante estipula as disciplinas e/ou alunos 

abrangidos;  

- a aplicação desta medida rege-se pelos seguintes critérios: 

a) base de 2 horas (120 minutos)/turma; 

b) reforço 1hora (60 minutos) em cada turma com mais que um ano de 

escolaridade; 

c) reforço de até 2 horas (120 minutos) em cada turma do 2.º ano; 

d) reforço de 2 horas (120 minutos) em cada turma do 3.º ano; 

e) reforço de 1 hora (60 minutos) em cada turma com aluno(s) com RTP; 

f) reforço de 1 hora (60 minutos) em cada turma com mais de 2 RTP. 

- em situação fundamentada pelo professor titular, as 2 horas de coadjuvação da alínea 

a), podem ser convertidas em horas de apoio pedagógico a funcionar nos moldes adiante 

referidos. 

b) 2.º e 3.º ciclos 

- a necessidade da medida de coadjuvação no 2.º e 3.º ciclo é confirmada pelo conselho 

de turma, antes do início do ano letivo, mediante a análise das informações existentes sobre a 

turma em que haja sinalização de problemas de aprendizagens graves (a nível individual ou de 

grupo) ou atraso significativo no domínio das aprendizagens e no desenvolvimento das 

competências; 



 
 

 
 

 
 

12 
 

- a aplicação desta medida rege-se pelos seguintes critérios: 

a) 1 hora (50 minutos)/turma em cada turma do 5.º ano a Português e Matemática; 

b) 1 hora (50 minutos)/turma em cada turma do 7.º ano a Português e Matemática; 

- o docente titular em articulação com o coadjuvante estipula as disciplinas e/ou alunos 

abrangidos; 

- caso o conselho de turma, ou respetivo departamento curricular entenderem que a 

coadjuvação em determinada turma/disciplina não é precisa, essa hora converte-se em reforço 

de coadjuvação em outra turma, ou em reforço de apoio pedagógico de grupo. 

 

Apoio pedagógico a grupos de alunos  

O apoio pedagógico a grupos de alunos é efetuado fora da componente letiva a alunos 

que revelem dificuldades às disciplinas estruturantes do currículo, nomeadamente Português e 

Matemática em qualquer ciclo do ensino básico. 

A frequência a esta modalidade de apoio está dependente da autorização do encarregado 

de educação. Uma vez obtida, passa a obrigatória pelo que a ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas definido no regulamento interno determina a sua exclusão. 

 Os grupos de apoio pedagógico devem ser constituídos por um máximo de 10 alunos, 

com o mesmo nível de conhecimentos independentemente da turma. 

A constituição de grupo de apoio pedagógico pode ser feita usando em substituição os 

tempos atribuídos à coadjuvação. Para tal tem que haver decisão fundamentada do professor 

titular ou do conselho de turma. 

No 7.º e 9.º ano são criados três grupos de apoio por ano para cada uma das disciplinas 

abrangidas (Português e Matemática). No 8.º ano há dois grupos de apoio para cada disciplina. 

Os grupos de apoio devem ter uma homogeneização de acordo com a gravidade das 

dificuldades dos alunos. 

Na indicação feita pelo professor titular de turma ou conselho de turma tem que constar 

obrigatoriamente a menção do grau de prioridade do aluno de acordo com a seguinte ordem: 

1.ª prioridade: alunos com graves dificuldades de aprendizagem que necessitem de um 

apoio presencial e que demonstrem empenho e comportamento adequados à sua superação; 
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2.ª prioridade: alunos com dificuldades de aprendizagem que necessitem de um apoio 

presencial e que demonstrem empenho e comportamento adequados à sua superação; 

3.ª prioridade: alunos com graves dificuldades de aprendizagem que necessitem de um 

apoio presencial e que não demonstram empenho e comportamento adequados à sua 

superação; 

4.ª prioridade: alunos com dificuldades de aprendizagem que necessitem de um apoio 

presencial e que não demonstram empenho e comportamento adequados à sua superação. 

Na priorização dos alunos, atrás referida, entram com a máxima prioridade os alunos com 

RTP e PLNM a quem não tenha sido possível atribuir os apoios educativos específicos. 

 

Apoio pedagógico personalizado 

O apoio personalizado ou individualizado visa o reforço da aprendizagem de conteúdos 

lecionados na disciplina, bem como o estímulo e o desenvolvimento de competências e aptidões 

envolvidas na aprendizagem desses conteúdos. 

O apoio personalizado ou individualizado deve ser prestado preferencialmente a um 

máximo de 2 alunos, com o mesmo nível de conhecimentos e/ou da mesma turma. 

O apoio pedagógico personalizado destina-se de forma sequencial a alunos com RTP, 

PLNM e havendo disponibilidade (e enquanto essa disponibilidade existir) alunos com muitas 

disciplinas com nível inferior a três.  

Sendo de execução fora do horário letivo da turma, é obrigatório o consentimento do 

encarregado de educação. 

 

@apoio 

Forma de apoio pedagógico prestado por meios telemáticos pela plataforma Classroom, 

assim como um espaço de enriquecimento das aprendizagens e desenvolvimento das 

competências com recurso a aplicações e recursos educativos digitais. 

É aberto a qualquer aluno para que possam esclarecer as suas dúvidas, enriquecer as 

suas aprendizagens e desenvolver as suas competências 
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Destina-se prioritariamente às disciplinas de Português e Matemática no 3.º ciclo. As 

restantes disciplinas podem criar esta tipologia de apoio mas sem recurso ao crédito letivo do 

agrupamento. Neste caso terá que ser dinamizado por docentes voluntários. 

O @apoio funciona preferencialmente no mesmo bloco da manhã ou da tarde em que 

funcione o apoio pedagógico desse ano. 

No limite das horas disponíveis no horário do docente, o apoio pedagógico de grupo, 

personalizado e @apoio deve ser prioritariamente aplicado pelos docentes da disciplina desse 

ano de escolaridade e depois por docentes que ministrem a disciplina nesse ciclo e, por fim, por 

docentes com formação adequada. 

Os alunos que não tenham o português como língua materna beneficiam obrigatoriamente 

de apoio para a aplicação de estratégias adequadas ao seu nível de proficiência linguística. 

Estes alunos de Português Língua Não Materna (PLNM) são agrupados por nível de proficiência 

linguística, podendo constituir-se grupos com alunos dos níveis iniciação e intermédio. Havendo 

um mínimo de 10 alunos de PLNM, o currículo de ensino básico desses alunos passará a 

integrar a oferta da disciplina de PLNM em alternativa à de Português.  

 

Tutoria e apoio tutorial específico 

A tutoria é um apoio que visa garantir o acompanhamento escolar e o desenvolvimento 

individual do aluno, de forma a criar condições que evitem o abandono escolar. Este programa 

deverá ter predomínio no enriquecimento socioafetivo, na orientação e no aconselhamento do 

aluno. 

A tutoria é dirigida sobretudo aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e deve ser prestada 

preferencialmente por professores com perfil e/ou formação adequados, no limite das horas 

disponíveis nos seus horários e da conciliação destes com os dos alunos envolvidos; deve ser 

prestada, de preferência, a um máximo de 3 alunos, com perfil idêntico, seguindo, sempre que 

possível, as seguintes prioridades: 

1.ª prioridade: alunos com dificuldades de relacionamento com os diferentes membros da 

comunidade escolar; 

2.ª prioridade: alunos com baixo rendimento escolar. 

3.ª prioridade: alunos que apresentam absentismo e risco de abandono escolar. 
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4.ª prioridade: alunos com baixos níveis de motivação. 

5.ª prioridade: alunos cujos planos individuais de apoio à aprendizagem prevejam a 

medida. 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018 de 6 de julho prevê, no artigo 12.º, que seja 

prestado um apoio tutorial específico aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico que ao 

longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções ou com uma retenção, 

conforme o referido no ponto 1.6.2 do Plano 21|23 Escola+ publicado na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 90/2021. 

Os horários das turmas de apoio tutorial específico devem prever tempos comuns para a 

intervenção do professor tutor. Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos, 

dispondo de quatro horas semanais para, entre outras, as seguintes funções: 

a) Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha; 

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

c) Facilitar a integração do aluno na turma e na escola; 

d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de 

estudo e de rotinas de trabalho; 

e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e 

profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste; 

f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais; 

g) Envolver a família no processo educativo do aluno; 

h) Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e os planos 

de trabalho destes alunos. 

Havendo autorização do conselho pedagógico e da autarquia, estes grupos incorporam o 

projeto Transformers que têm tido bons resultados na mudança comportamentos e atitudes dos 

alunos, promovendo a sua inclusão e sucesso escolar. 
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2.2 - +Formação 

Serão acolhidas as propostas de formação que sejam promovidas neste contexto pela 

tutela. 

 

2.3 - +Ensino Profissional 

Não existe ensino profissional neste agrupamento.  

 

2.4 - +Digital 

De acordo com o Plano 21|23 Escola+, pretende-se: 

a) A infraestruturação e o acesso a dispositivos digitais; 

b) Conectividade com qualidade; 

c) Produção de recursos educativos digitais de qualidade; 

d) Formação para a capacitação digital de professores e pessoal não docente; 

e) Capacitação em literacia digital, de informação e dos media; 

f) Capacitação dos alunos para aprenderem sabendo pesquisar, interpretar, avaliar e 

relacionar fontes diversas, em diferentes formatos e em todo o lado.  

Neste sentido o agrupamento: 

1. Aplicará e avaliará o seu PADDE; 

2. Acolherá os equipamentos e meios conforme a disponibilidade e orientações 

recebidas. 

 

Eixo 3 - Conhecer e Avaliar 

 

3.1 - +Dados 

A informação será recolhida de acordo com indicadores e formas de monitorização que a 

tutela fornecer. 



 
 

 
 

 
 

17 
 

A equipa de autoavaliação do agrupamento, no âmbito da sua autonomia operacional, 

avaliará todo este plano nos moldes que entender mais eficazes. 

Os órgãos de gestão avaliarão a eficácia deste plano tendo em conta os resultados da 

avaliação dos alunos e os pareceres emitidos pelos intervenientes. 

 

3.2 - +Informação 

Os resultados internos serão comparados com os estudos nacionais. 

 
5. Notas finais 
 

Pelo exposto ao longo deste documento ainda existem muitos aspetos por especificar. 

Resultam da publicação de documentos e orientações por parte de vários organismos tutelares, 

assim como das decisões, e respetiva concretização, associadas questões de equipamento e 

monitorização. Da parte do agrupamento existe ainda muito trabalho de análise, reflexão e 

decisão, quer sobre a realidade e recursos existentes, quer sobre o que virá e quando vier. 

Assim sendo, este plano não está, nem pode ser considerado fechado. Consoante o 

decorrer dos anos letivos de 2021/2022 e 2022/2023 serão tomadas decisões que serão 

anexadas a este documento. 

Para seu sucesso, neste momento e ao longo de toda sua execução, é essencial que seja 

adotado pelos intervenientes educativos. Só assim haverá benefício para os alunos. 

 

 

Versão final aprovada em reunião do conselho pedagógico de 7 de setembro de 2021 
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