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A. Contexto 
 

 
Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, foi aprovado o 
Plano 21|23 Escola+ (RCM).  
O tema foi abordado em vários fóruns internos e debatido particularmente nos Conselhos 
Pedagógicos de 13 de outubro 2021, de 19 de janeiro de 2022 e de 18 de janeiro de 2023 e externos 
como as Primeiras Jornadas 21/23 Escola+ realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro 2021 e das 
Segundas Jornadas que decorreram no dia 12 de janeiro de 2022. 
Destes Conselhos saíram orientações para a comunidade educativa que agora se sistematizam numa 
nova versão do PRA. 
 
Para a elaboração deste Plano foram ainda usados como denominadores comuns os seguintes 
documentos estruturantes: 

 O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

 O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

 As Aprendizagens Essenciais 

 A Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola – EECE 

 O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 O Regulamento Interno 

 O Projeto Educativo 

 O Relatório de Autoavaliação 

 
 
 

B. Pandemia  
 

 
Desde 13 de março de 2020 que o confinamento, o isolamento e o ensino não presencial têm 
afetaram o processo ensino aprendizagem tal como o conhecíamos, transportando para um 
ambiente educativo diferente o desenvolvimento das competências dos alunos, carregando consigo 
uma inusitada quantidade de dificuldades em todos os domínios interligados com a educação: 

 Redução da autonomia funcional 

 Redução do acompanhamento dos alunos com mais dificuldades 

 Dificuldades nas competências de leitura e escrita 

 Maior dificuldade no cumprimento de regras 

 Diminuição da motivação 

 Diminuição da capacidade de concentração nas tarefas escolares 

 Redução dos hábitos de estudo 

 Atraso no cumprimento de programas curriculares 

 Agravamento das desigualdades sociais 

 Constrangimentos relacionados com a ausência de meios tecnológicos 

 Menor empenho dos alunos 

 Prolongamento do ano escolar 
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C. Princípios Orientadores  
 

 
 Princípio da equidade, inclusão e qualidade das aprendizagens 

 Princípio das literacias como aprendizagens estruturantes 

 Princípio do desenvolvimento profissional contínuo 

 Princípio da autonomia das escolas e dos professores 

 Princípio da subsidiariedade educativa 

 Princípio da territorialização das políticas educativas 

 Princípio da monitorização e avaliação das e para as aprendizagens 

 Princípio do compromisso ético e deontológico na gestão de recursos 

 
 
 

 

D. Objetivos 
 

 
No documento agora aprovado visam-se estabelecer as opções a privilegiar no sentido de recuperar 
as dificuldades do domínio das aprendizagens e do desenvolvimento das competências que foram 
afetadas pelos períodos de confinamento devido à pandemia de Covid-19, tendo em vista: 

 A recuperação das competências mais afetadas 

 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; 

 
 

 
 

E. O Plano 
 

 
O Plano definido incide em três eixos estruturantes de atuação — ensinar e aprender; apoiar as 
comunidades educativas; conhecer e avaliar — desenvolvendo -se em domínios de atuação, 
correspondentes a áreas de incidência prioritária, e em ações específicas, que constituem o 
portefólio de medidas propostas às comunidades educativas, por um lado, e os meios e recursos 
disponibilizados, por outro lado. Nas ações específicas, incluem -se ainda a produção dos indicadores 
de execução, instrumentos de avaliação e acompanhamento, bem como as perspetivas de divulgação 
de dados e de partilha práticas. Estes eixos, domínios e ações permitirão uma concentração de 
esforços, recursos e medidas, com intencionalidade dirigida à mitigação dos efeitos da pandemia, 
não apenas nas aprendizagens em si, mas em toda a envolvência que permite um desenvolvimento 
mais inclusivo, justo e integral das crianças e dos jovens. 
Enquanto na alínea E) se apresenta uma matriz de eixos e domínios registados na já referida RCM, na 
alínea F) se incorporam e registam as atividades que a EBSQF se propõe dinamizar. 
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Eixo 1 – Ensinar e Aprender  

O primeiro eixo do Plano 21|23 Escola+ agrega os domínios de atuação que se relacionam com as 

aprendizagens e o desenvolvimento de competências, com o alargamento de autonomia das escolas 

na gestão do currículo e na organização orientada para a melhoria das aprendizagens, bem como os 

recursos disponibilizados para a promoção da inclusão e bem -estar e para o envolvimento da 

comunidade educativa em sentido lato e conta com os seguintes domínios de atuação: 

 

 

               + Leitura e escrita Reforço das bibliotecas / Criação oficinas de leitura / Leitura orientada 

 Escola a Ler 

 Ler – conhecer, aprender e ensinar 

 Diário de escritas 

 Ler com mais livros 

 

               + Autonomia Curricular  

 Gestão de ciclo 

 Começar um ciclo 

 Turmas dinâmicas 

 Constituição de equipas educativas 

 Avançar recuperando 

 Aprender integrando 

 Referenciais curriculares para avaliação 

 Calendário escolar 

 

                + Recursos Educativos   

 #Estudo em casa apoia 

 Biblioteca Digital de Recursos Educativos e Formativos 

 Recuperar com Matemática 

 Recuperar experimentando 

 Recuperar com Arte e Humanidades 

 Recuperar incluindo 

 Recuperar com o Digital 

 Criai valor com o profissional 

 Voz dos alunos 

 OPE-Inclui 

 

  + Família  

 Família mais perto 

 Voltar a estudar 

 

  + Avaliação e diagnóstico  

 Aferir, diagnosticar e intervir 

 Capacidade para avaliar 

 

                 + Inclusão e Bem-Estar   

 Apoio tutorial especifico 
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 Programa para competências sociais e emocionais 

 Planos de Desenvolvimento pessoal, social e comunitário 

 Inclusão mais apoiada 

 Português em imersão 

 “O quarto período” 

 Desporto Escolar – Comunidades 

 Desporto Escolar sobre rodas 

 

                 + Território   

 TEIP 
 E depois da escola? 

 

 
 
Eixo 2 – Apoiar as comunidades educativas  

 

A emergência levou à aceleração do programa de transição digital na educação, tendo sido 

mobilizados os fundos necessários para a aquisição de mais de 450 mil computadores e kits de 

conectividade. 

A este investimento acrescem os reforços orçamentais para a aquisição EPI e para a garantia das 

condições de segurança no funcionamento das escolas. 

O Plano dá continuidade a estes apoios e mobiliza meios para o seu incremento, alicerçado numa 

orientação, em função do conhecimento acumulado, para o uso eficaz e eficiente dos recursos 

humanos mobilizados integrando os seguintes domínios de atuação: 

 

 + Equipas qualificadas  

 Reforço extraordinário de docentes 

 Reforço dos PDPSC 

 Reforço das EMAEI 

 

 + Formação    

 Formação para pessoal docente e não docente 

 

 + Ensino profissional  

 Equipar para aprender 

 Orientar 

+ Digital 
 Literacia digital 
 Escola digital 

 
 

Eixo 3 – Conhecer e avaliar 

Este Plano com alcance de dois anos encerra um compromisso ético com a população escolar e conta 

com os seguintes domínios de atuação: 

                + Dados   

 Construção de indicadores 

 Monitorização 
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                 + Informação Partilhar eficácia 
 Partilhar eficiência 

 
 
 

F. Atividades/Projetos/Parcerias que a EBSQF incorpora neste plano 
 

 
 

 Eixo 1  - Ensinar e aprender 
 
 Envolvimento da maior parte das disciplinas 
 Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais 
 
Domínio 1.1 -> + Leitura e escrita 
 

 Utilização de todos os recursos educativos disponíveis na página da BE. 
 Recuperar as dificuldades no desenvolvimento das competências da leitura,  
 Facilitar o acesso ao livro 
 Divulgação de livros e autores no espaço da Mediateca 
 Promoção da oralidade 
 Incentivo à participação em clubes e atividades relacionadas com a leitura 
 Utilização de diferentes instrumentos de avaliação que promovam a leitura 
 #EstudoEmCasa@ 

 
 Projeto Leitores-Autores n@s nuvens (até 2021/2022 

 10 minutos a ler 

 Desafios de escrita 

 Concurso podcasts (até 2021/2022 

 Poetry slam  (até 2021/2022 

 Saber usar os média: Fake news 

 Criação de book trailers 

 Aquisição de mais livros 

 Diário de escritas com a biblioteca 

 Oficinas de leitura 

 Escola a Ler (até 2021/2022 

 

Domínio 1.2 -> + Autonomia curricular 
 

 Reforço dos apoios pedagógicos 
 Incentivação de Mentorias 
 Incentivação de coadjuvações 
 Incentivação de tutorias individuais 
 Desdobramentos 
 Manutenção das equipas educativas, em especial no 2º CEB 
 Mais proatividade dos grupos disciplinares 
 Articulação disciplinar com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 
 Planeamento por ano 
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 Equipas educativas menos numerosas com a lecionação do mesmo professor em mais 
turmas do mesmo ano reduzindo o nº de níveis lecionado (2CEB) 

 Gabinete de Mediação Disciplinar 

 Projeto Sala Estudo (até 2021/2022) 

 Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares (OPTE) de modo a colmatar a ausência 
temporária ou a falta imprevista de um professor, assegurando-se a plena ocupação dos 
alunos com atividades académicas, lúdicas e desportivas, durante o período de 
permanência no estabelecimento escola (até 2021/2022) 

 Mentorias 

 Coadjuvações 

 Tutorias individuais 

 Crédito horário para Matemática (12º ano)  
 Desdobramento em todos os pares disciplinares FQ/CN e FQ/BG e GD10 

 Desdobramento à disciplina de TIC 
 Clubes  
 Concursos e Olimpíadas 

 Dias festivos ou de comemoração 
 
 
Domínio 1.3 -> + Recursos educativos 
 

 Articular com mais eficácia as atividades educativas com todos os clubes e projetos que a 
escola patrocina e incluiu no seu Plano Anual de Atividades. 

 Orçamento Participativo da Escola centrado na inclusão 
 

 Incentivo ao uso da plataforma TEAMs 

 Atividades no Exploratório 

 Atividades com o SoftCiências 

 Participação em todas as atividades da Mediateca Escolar 

 Célula das Artes 

 Círculos Matemáticos 

 Olimpíadas da Matemática 

 Olimpíadas da Economia 

 Canguru matemático 

 Clube de Alemão (até 2021/2022) 

 Clube Ciência Viva 

 Clube Europeu 

 Clube Multimédia 

 Clube de Reciclagem e Sustentabilidade (até 2021/2022) 

 Colocação de conteúdos educativos no Team’s 

 Eco-escolas 

 Atividades com robótica - iParque 

 ERASMUS + 

 Escola Embaixadora do Parlamento Europeu (EEPE/EPAS) 

 eTwinning 

 Gabinett (até 2021/2022 

 Parlamento de Jovens 
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 Plano Nacional das Artes 

 Plano Nacional do Cinema 

 Plano Nacional de Leitura 

 Projeto SELF 

 Promoção do #Estudo em casa 

 Protocolo com a APCC 

 Protocolo com o ICNAS 

 Protocolo com o ISEC no âmbito do ensino profissional 

 Atividades patrocinadas pelo SPO 

 Apoios pedagógicos em todas as disciplinas que deles careçam 

 Manutenção do ensino à distância para os alunos em isolamento 

 Recurso ao #EstudoEmCasaApoia 

 Utilização dos Roteiros e documentos disponíveis em https://escolamais.dge.mec.pt/ 

 Afetação de apoios a todos os alunos que deste careçam 

 Orçamento Participativo da Escola 

 
 

Domínio 1.4 -> + Família 
 

 Envolver a família no processo educativo do aluno  
 Cooperação com todas as várias associações representativas da comunidade educativa 

 

 Cooperação intensa com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Colaboração nas campanhas de dádiva de sangue 

 Colaboração intensa com a Associação de Estudantes 

 Assembleias de Delegados trimestrais 

 Atividades em sala de aulas patrocinadas pelos Encarregados de Educação 

 A nossa escola é o nosso bairro (nova configuração com a participação da APEE e do 
Conservatório) 

 Confeção de refeições escolares em alturas de interrupção letiva, de contenção e de 
encerramento pandémico no âmbito da nomeação como escola de referência (até 
2021/2022) 

 Acompanhamento diário no Refeitório 

 
 
Domínio 1.5 -> + Avaliação e diagnóstico 
 

 Reflexão mais participada acerca do projeto MAIA 
 Utilização de um referencial comum de avaliação. 
 Participação mais intensa com o CFAE Nova Ágora no domínio da prática colaborativa, 

incentivando e propondo ações de formação. 
 Reforço das práticas de avaliação formativa 

 

 Diferenciação dos instrumentos de avaliação 

 Projeto MAIA (2CEB, 3CEB e Secundário) aplicado a toda a escola de modo colaborativo 

 ACD05-2 -> 24 novembro 2021 “Para uma melhoria das práticas de avaliação das 

aprendizagens: apresentação de Projetos de Intervenção desenvolvidos no âmbito do 

Projeto MAIA” (Nova Ágora) 

https://escolamais.dge.mec.pt/
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 ACD07-1-> 3 novembro 2021 “O Projeto Monitorização, Acompanhamento e Investigação 

em Avaliação Pedagógica (MAIA) para uma melhoria das práticas de avaliação das 

aprendizagens” (Nova Ágora) 

 ACD Nova Agora – O projeto MAIA para uma melhoria das práticas de avaliação de 

aprendizagens 

 Círculo de Estudos  Nova Agora-  “Para a melhoria das práticas de avaliação pedagógica: 

desenvolvimento e concretização dos Projetos de Intervenção” 

 Seminário temático da Visão ás Práticas  - DGE 

 Articulação com o CFAE Nova Agora 

 

Domínio 1.6-> + Inclusão e Bem-estar 
 

 Incentivo á participação ativa em todas as atividades e projetos que a escola patrocina. 
 Uso do programa PDPSC 

 

 Ciclovia + Estacionamento de bicicletas 

 Desporto Escolar “sobre rodas” 

 Clube Europeu 

 Clube de Rádio (até 2021/2022) 

 Clube de Teatro Hybris 

 Contratação de Psicólogo (PDPSC) 

 Reuniões semanais da EMAEI 

 Clube Desporto Escolar – 5 grupos/equipa 

 EEPE - EPAS 

 Erasmus + 

 Parlamento de Jovens 

 Protocolo Teatrão 

 Reforço da intervenção da EMAEI junto dos alunos e família (crédito de 4H) com o uso 

       de todas as horas atribuídas. 

 A nossa escola é o nosso bairro (nova configuração com a participação da APEE e do 

Conservatório) de modo a conseguir melhores respostas sociais 

 Diferenciação nos horários de entrada e saída e nos blocos de aulas atribuídos aos  

        vários anos da escolaridade no sentido de favorecer a partilha e a socialização entre  

        turmas do mesmo ano(até 2021/2022) 

 Sala específica e única para cada turma 

 Dinamização do trabalho colaborativo patrocinado pelos docentes de Educação Especial 

 

Domínio 1.7-> + Território 

 A nossa escola é o nosso bairro (nova configuração com a participação da APEE e do 

Conservatório) 

 
 

 

 Eixo 2 – Apoiar as comunidades educativas 
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Domínio 2.1 -> + Equipas qualificadas 

 Contratação de Psicólogo (PDPSC) e trabalho colaborativo entre o SPO e as equipas 

educativas 

 Apoios pedagógicos individuais e em pequenos grupos  

 Rentabilização dos docentes colocados em mobilidade por doença (até 2021/2022) 

 Tutorias individuais  

 Coadjuvações a implementadas nas disciplinas e turmas com maior insucesso  

 Desdobramentos em todas as disciplinas (previstas na lei): FQ/CN, FQ/BG, TIC/EP, GD, 

OA/OM/Desenho  

 Desdobramento às disciplinas de TIC e Educação Visual 

 Aulas do crédito de escola para a disciplina de Matemática – 12º ano 

 Mentorias (projeto apresentado ao CP de pelo menos uma em cada turma) 

Destinado a alunos com bons desempenhos - Programa a desenvolver com vista à 
promoção de competências de relacionamento pessoal, interpessoal e académico, num 
ambiente de cooperação, pautado pela tolerância, empatia e responsabilidade, tal como 
preceituado no Perfil do Aluno 

 
 
Domínio 2.2 -> + Formação 
 

 Atitude proactiva da escola na divulgação e incentivação das ações de formação patrocinadas 
pelo CFAE Nova Ágora 

 Ações de formação patrocinadas pela Biblioteca Escolar 
 Uso dos protocolos já instituídos e firmados com outras instituições 
 Utilização das competências divulgadas pela equipa PADDE 

 

 ACD 7 setembro (Nova Ágora) 

 ACD 14 outubro (Nova Ágora) 

 ACD 19 fevereiro “Desafios e Caminhos da Escola Digital” (Nova Ágora) -> EBSQF 

 ACD Nova Agora – O projeto MAIA para uma melhoria das práticas de avaliação de 

aprendizagens 

 Círculo de Estudos  Nova Agora-  “Para a melhoria das práticas de avaliação pedagógica: 

desenvolvimento e concretização dos Projetos de Intervenção” -> EBSQF 

 CH407-1/2022-23 - I Encontro de Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI)  

 2º Encontro Nacional de Literacia para os Média – DGE -> EBSQF 

 Encontros Regionais de Coordenadores da Estratégia de Educação para a Cidadania na 

Escola -> EBSQF 

 ERASMUS KA1 

 PADDE 

 Protocolo com FLUC 

 Protocolo ICNAS 

 Protocolo Teatrão 

 Protocolo com a APCC 

 Escola a Ler+ (Ação nacional -> 28jan22 –> EBSQF) 

 Capacitação Digital dos docentes 
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Domínio 2.3 -> + Ensino profissional 

 Protocolo com o ISEC no Âmbito do ensino profissional 

 Protocolo com a FCDEF – UC 

 Protocolo com CS Norton de Matos 

 Protocolos com empresas no âmbito dos estágios dos alunos dos cursos profissionais. 

 Visitas de Estudo a empresas da especialidade (dos cursos profissionais) 

 Visitas de Estudo à Futurália e à Qualifica 

 Acompanhamento ativo da EQAVET 

 Aquisição de equipamentos para os cursos profissionais 

 
 
Domínio 2.4 -> + Digital 

 Continuidade da disponibilização de equipamentos digitais e kits de conectividade. 

 Reforço da qualidade da internet na Escola apostando na melhoria da conectividade 

 Reforço dos equipamentos tecnológicos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Formação e capacitação digital dos professores e pessoal não docente. 

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

 Assessoria de 5H de um professor de Informática para apoio ao PADDE 

 Integração da equipa PADDE na estratégia de apoio a professores 

 Criação do G@binet (até 2021/2022) 

 Câmaras digitais em todas as salas de aula e laboratórios 

 ACD 19 fevereiro “Desafios e Caminhos da Escola Digital” (Nova Ágora) 

 CH310-1 -> janeiro 2022 - “Estratégias para a promoção de competências digitais na 

aprendizagem de avaliação das aprendizagens” (Nova Ágora) 

 ACD patrocinada pela DGE – “Capacitação Digital das Escolas: apoio e monitorização do 
trabalho em curso” 

 

 
 

 Eixo 3 – Conhecer e avaliar 
 
Domínio 3.1 -> + Dados 

 Equipa de Autoavaliação 

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

 Uso dos dados do IAVE 

 Uso dos dados dos ENES 

 Uso dos dados dos anos letivos anteriores 

 Acompanhamento das dificuldades de cumprimento de planificações 

 Apostar nas reuniões de avaliação intercalares no sentido de melhor articular as 

dificuldades dos alunos 

 Monitorização dos indicadores EQAVET 

 

Domínio 3.2 -> + Informação 

 Equipa de Autoavaliação com apresentação dos dados no Conselho Pedagógico e no 

Conselho Geral 

 Estudo comparativo com os resultados do ENES 
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 Estudo comparativo com os dados do IAVE 

 Uso dos dados do projeto TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

 Uso dos dados do projeto ICILS (International Computer and Information Literacy Study) 

 Uso dos dados do Estudo Diagnóstico – 9º ano 

 
 

 
 

G. Estratégia da EBSQF 
 

 
 As estratégias e o esforço que a escola está a implementar para melhorar o sucesso escolar 

dos seus alunos apelam também a um compromisso individual, inerente ao próprio aluno e à 

sua família, sendo fundamental a adesão de todos.  

 O apoio dos encarregados de educação e o valor dado à escola são contributos fundamentais 

para o sucesso desse esforço.  

 Em todo o ensino, básico e secundário, é realçado a ideia de que a primeira condição para a 

superação das dificuldades passa pela mudança de atitude no sentido de os alunos serem 

mais atentos, concentrados, organizados e empenhados. As estratégias promotoras do 

sucesso escolar dependem mais da adesão dos alunos do que das estratégias já 

implementadas. Pressupõem trabalho dos alunos, hábitos de trabalho, estudo autónomo e 

não se coadunam com falta de assiduidade e pontualidade, conversa e desatenção.  

 Colocação de câmaras digitais em todas as salas para acompanhamento dos alunos em 

isolamento.  

 Apoio a todas as atividades integradas e aprovadas nos PAA 
 

 

 

H. Monitorização 
 

 

 Continuação das estratégias de acompanhamento de proximidade e em conformidade com a 
análise e a solução requerida por cada situação, nomeadamente no que se refere a medidas 
de remediação, consoante a causa que está na origem das dificuldades geradoras de elevado 
número de classificações negativas. 

 Consistente subida na taxa de avaliações de mérito e uma gradual descida na taxa de 
avaliações negativas 

 
 
 
 

I. Vídeos disponibilizados no canal DGE         https://escolamais.dge.mec.pt/node/79 
 

 
Disponibilizam-se hiperligações para os vídeos disponíveis na página da Escola+ 21|23 
https://escolamais.dge.mec.pt/node/79 
 

Tema 1: Leitura orientada em sala de aula 
Tema 2: Instrumentos de apoio à leitura 
Tema 3: Diagnóstico e avaliação 
Tema 4: Gestão flexível de turmas 

https://escolamais.dge.mec.pt/node/79
https://escolamais.dge.mec.pt/node/79
https://youtu.be/UMRt_oTycVg
https://youtu.be/TgKSlcla1Hw
https://youtu.be/VA5YvqhbKEg
https://youtu.be/3R10RyM9Z9M
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Tema 5: Anos de transição de ciclo 
Tema 6: Organização semestral do calendário escolar 
Tema 7: Recuperação e Matemática 
Tema 8: Apoio tutorial específico 
Tema 9: A participação dos alunos na recuperação das aprendizagens 
Tema 10: A eficácia das medidas de recuperação de aprendizagens 
Tema 11: Indicadores de apoio à tomada de decisão 
Tema 12: Inclusão e Português Língua Não Materna (PLNM) 
Tema 13: A arte como instrumento para a recuperação 
Tema 14: Educação pré-escolar: Planeamento e Avaliação 
Tema 15: Recuperação e diversificação de estratégias no Ensino Profissional 
Tema 16: Os Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE) 
Tema 17: O equilíbrio emocional no regresso à escola 
Tema 18: Recuperar Experimentando: Ciência Viva na Escola 
Tema 19: Diários de Escrita 

 
 
 
 

J. Roteiros             https://escolamais.dge.mec.pt/recursos 

 
 

 
Disponibilizam-se hiperligações para os roteiros disponíveis na página da Escola+ 21|23  
https://escolamais.dge.mec.pt/recursos 

 
Roteiro - Plano Nacional de Cinema 
Ação Específica: Recuperar com Arte e Humanidades 
Descrição: 
Propostas de atividades e recursos pedagógicos para indisciplinar o currículo, utilizando as manifestações 
artísticas e patrimoniais (o cinema, a dança, a literatura, a música, o teatro, as artes plásticas, o património de 
proximidade), como ferramentas para a abordagem das… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.3. + Recursos Educativos 

 
 
Roteiro - Espécies de espaços 
Ação Específica: Recuperar com Arte e Humanidades 
Descrição: 
Propostas de atividades e recursos pedagógicos para indisciplinar o currículo, utilizando as manifestações 
artísticas e patrimoniais (o cinema, a dança, a literatura, a música, o teatro, as artes plásticas, o património de 
proximidade), como ferramentas para a abordagem das… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.3. + Recursos Educativos 

 
Roteiro - Projeta-ME | Caixa de Imagens do Mundo (Programa de Educação Estética e Artística) 
Ação Específica: Recuperar com Arte e Humanidades 
Descrição: 
Propostas de atividades e recursos pedagógicos para indisciplinar o currículo, utilizando as manifestações 
artísticas e patrimoniais (o cinema, a dança, a literatura, a música, o teatro, as artes plásticas, o património de 
proximidade), como ferramentas para a abordagem das… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.3. + Recursos Educativos 

 
Roteiro - Família Mais Perto 
Ação Específica: Família Mais Perto 
Descrição: 

https://youtu.be/2USYdm6eSHs
https://youtu.be/4OdMMfDfaAw
https://youtu.be/cN_-mxzYPyI
https://youtu.be/Z6Vwi_jANcc
https://youtu.be/5Rk_Q8mkvCo
https://youtu.be/66jizxlAaag
https://youtu.be/kUL5K3utXq0
https://youtu.be/O_6bFkJhyq0
https://youtu.be/FwcyHBkyaCA
https://youtu.be/rggnwzsvgSo
https://youtu.be/1KCyzjHRqIY
https://youtu.be/yRwzKJL-r6U
https://youtu.be/r3rYSyULR9A
https://youtu.be/H2amGR5Zlo0
https://youtu.be/mCwigCqzmAc
https://escolamais.dge.mec.pt/recursos
https://escolamais.dge.mec.pt/recursos
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-08/1.3.6.-roteiro_plano-nacional-de-cinema.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-com-arte-e-humanidades
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-com-arte-e-humanidades
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/6
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-08/1.3.6.-recuperar_com_artes_pna.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-com-arte-e-humanidades
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-com-arte-e-humanidades
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/6
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-09/1.3.6_roteiroprojeta-me.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-com-arte-e-humanidades
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-com-arte-e-humanidades
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/6
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-11/1.4.1.-roteiro_familia-mais-perto.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/familia-mais-perto
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Promover a comunicação entre a escola e as famílias, através de canais diversificados, claros e simples, 
disponíveis para todas as famílias. Envolver os pais em atividades da escola – a partir do conhecimento das 
famílias, envolvê-las nas atividades diárias. Envolver os pais… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.4. + Família 

 
Roteiro - Começar um ciclo 
Ação Específica: Começar um ciclo 
Descrição: 
Os anos de início de ciclo têm revelado índices de insucesso escolar que importa ter em consideração neste 
momento em que as aprendizagens terão sido mais afetadas neste contexto pandémico.  A promoção de uma 
adequada transição entre ciclos de ensino que envolva medidas de… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.2. + Autonomia Curricular 

 
 
Roteiro - Diário de escritas com a biblioteca 
Ação Específica: Diário de escritas 
Descrição: 
Promoção da dinamização de oficinas de desafios de escrita nas escolas. Pensada em função dos alunos/turma 
que necessita(m) de um reforço na relação afetiva e técnica com a escrita, esta medida visa a constituição de 
um ambiente criativo, o qual favoreça o envolvimento do(s)… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.1. + Leitura e Escrita 

 
 
Roteiro - Oficinas de escrita 
Ação Específica: Diário de escritas 
Descrição: 
Promoção da dinamização de oficinas de desafios de escrita nas escolas. Pensada em função dos alunos/turma 
que necessita(m) de um reforço na relação afetiva e técnica com a escrita, esta medida visa a constituição de 
um ambiente criativo, o qual favoreça o envolvimento do(s)… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.1. + Leitura e Escrita 

 
Roteiros de organização de turmas dinâmicas 
Ação Específica: Turmas dinâmicas 
Descrição: 
O reagrupamento de alunos a partir de turmas administrativas é uma prática das escolas há já várias décadas. 
Existem vários modelos de referência de reagrupamento temporário de alunos que rompem a estaticidade da 
turma proporcionando intervenções educativas costumizadas,… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.2. + Autonomia Curricular 

 
Roteiro - Recuperar Incluindo com a Aprendizagem Cooperativa 
Ação Específica: Recuperar incluindo 
Descrição: 
Mediante a mobilização conjunta de recursos dos organismos da administração educativa, das comunidades 
educativas e da academia, promovem-se diversas atividades observando os princípios da educação inclusiva, 
de forma a apoiar práticas educativas que garantam que ninguém fica… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.3. + Recursos Educativos 
 

Roteiro - Voz dos Alunos 
Ação Específica: A Voz dos Alunos 
Descrição: 
Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente de modo regular, 
fazendo ouvir a sua voz. Envolver os alunos na definição do Projeto Educativo da Escola, da Estratégia de 
Educação para a Cidadania na Escola e na sua operacionalização… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.3. + Recursos Educativos 

 
 

Roteiros de organização de equipas educativas 

https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/familia-mais-perto
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/7
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.2.-roteiro_comecar-um-ciclo.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/comecar-um-ciclo
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/comecar-um-ciclo
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/5
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.1.3.-diario-de-escritas-com-a-biblioteca.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/diario-de-escritas
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/diario-de-escritas
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/4
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.1.3.-roteiro_oficinas-de-escrita_0.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/diario-de-escritas
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/diario-de-escritas
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/4
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.3.-roteiro_roteiros-de-organizacao-de-turmas-dinamicas.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/turmas-dinamicas
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/turmas-dinamicas
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/5
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-12/1.3.7.-roteiro_recuperar-incluindo-com-a-aprendizagem-cooperativa.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-incluindo
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-incluindo
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/6
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-11/1.3.10.-roteiro_voz-dos-alunos.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/voz-dos-alunos
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/voz-dos-alunos
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/6
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.4.-roteiro_roteiros-de-organizacao-de-equipas-educativas.pdf
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Ação Específica: Constituição de equipas educativas 
Descrição: 
Assume-se que a unidade base de organização pedagógica da escola é o grupo de alunos de um ano de 
escolaridade e consequentemente do ciclo de ensino. Constituem-se equipas educativas alargadas de docentes 
e de técnicos especializados que acompanham os mesmos alunos no decurso do… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.2. + Autonomia Curricular 

 
 

Roteiro - Promoção de abordagens curriculares interdisciplinares 
Ação Específica: Aprender Integrando 
Descrição: 
A promoção de abordagens transdisciplinares a partir do mapeamento do currículo é uma prática de referência 
que tem vindo a ser desenvolvida por diversas escolas e que consolida abordagens que permitem o 
aprofundamento e a gestão curricular das Aprendizagens Essenciais por ciclo… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.2. + Autonomia Curricular 

 
Roteiro - Gestão do ciclo 
Ação Específica: Gestão do ciclo 
Descrição: 
A criação de condições para uma gestão do currículo por ciclos/níveis de ensino permite respostas 
organizacionais, curriculares e pedagógicas que possibilitam a recuperação de aprendizagens e o sucesso pleno 
de todos os alunos, permitindo estratégias diferenciadas de organização… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.2. + Autonomia Curricular 

 
 

Roteiro - Cenários integrados de aprendizagem nas áreas de STEAM 
Ação Específica: Recuperar Experimentando 
Descrição: 
Alargamento dos CCVnE, que assentam num conceito dinâmico e plural, promovendo:   - O ensino 
experimental das ciências em contexto curricular;  - A articulação entre disciplinas, anos e ciclos de 
escolaridade, potenciando lógicas organizativas flexíveis, de trabalho prático e… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.3. + Recursos Educativos 

 
Roteiro - Leitura orientada em sala de aula 
Ação Específica: Escola a Ler 
Descrição: 
Fomento da leitura orientada em sala de aula, com produção e disponibilização de materiais de apoio. 
Realização, nas salas de aula, de atividades que proporcionem o contacto dos alunos com livros que os 
motivem e estimulem a prática regular e continuada da leitura e da escrita… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.1. + Leitura e Escrita 

 
Roteiro - Ler com a biblioteca 
Ação Específica: Escola a Ler 
Descrição: 
Fomento da leitura orientada em sala de aula, com produção e disponibilização de materiais de apoio. 
Realização, nas salas de aula, de atividades que proporcionem o contacto dos alunos com livros que os 
motivem e estimulem a prática regular e continuada da leitura e da escrita… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.1. + Leitura e Escrita 

 
 

Inclusão mais apoiada 
Ação Específica: Inclusão mais apoiada 
Descrição: 
As EMAEI são um recurso organizacional específico com um já reconhecido papel no apoio à aprendizagem e à 
inclusão. Com um conjunto de atribuições e competências transversais, a diversidade de profissionais que a 
compõe permite uma intervenção holística junto do aluno e dos… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.6. + Inclusão e Bem-Estar 

https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/constituicao-de-equipas-educativas
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/constituicao-de-equipas-educativas
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/5
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.6.-roteiro_aprender-integrando.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/aprender-integrando
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/aprender-integrando
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/5
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.1.roteiro-gestao-do-ciclo.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/gestao-do-ciclo
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/gestao-do-ciclo
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/5
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.3.5.-roteiro_recuperar-experimentando.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-experimentando
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/recuperar-experimentando
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/6
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.1.1.-roteiro_leitura-orientada-em-sala-de-aula_0.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/escola-ler
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/escola-ler
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/4
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.1.1.-roteiro_ler-com-a-biblioteca.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/escola-ler
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/escola-ler
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/4
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-09/1.6.4.-roteiro_inclusao-mais-apoiada.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/inclusao-mais-apoiada
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/inclusao-mais-apoiada
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/9
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Roteiro - Avançar recuperando 
Ação Específica: Avançar recuperando 
Descrição: 
Em articulação com as medidas de gestão por ciclo, adaptar o currículo e a organização de horários às 
necessidades dos alunos que irão frequentar aulas nas disciplinas em que tiveram insucesso no ano letivo 
anterior. Esta oportunidade de recuperação de aprendizagens terá em… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.2. + Autonomia Curricular 

 
 

Roteiro - Ler com mais livros 
Ação Específica: Ler com mais livros 
Descrição: 
Aquisição de conjuntos de livros tendo em conta:      - A adequação aos diferentes níveis de ensino lecionados 
nas escolas;  - A adequação aos projetos de leitura definidos;  - O envolvimento da comunidade educativa nos 
processos de seleção;  - A relevância das temáticas… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.1. + Leitura e Escrita 
 
Roteiro - Orientar 
Ação Específica: Orientar 
Descrição: 
A Orientação Vocacional tem vindo a ter um reconhecimento crescente dado o papel fundamental que tem 
assumido no apoio prestado, a alunos e jovens adultos, nas diferentes fases de transição do seu percurso 
educativo e formativo, possibilitando-lhes opões mais informadas e… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Apoiar as Comunidades Educativas / 2.3. + Ensino Profissional 

 
Roteiro - Apoio Tutorial Específico 
Ação Específica: Apoio tutorial específico 
Descrição: 
A medida de Apoio Tutorial Específico visa a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e, 
consequentemente, a promoção do sucesso educativo. É uma medida de proximidade que tem como objetivo 
incrementar o envolvimento dos alunos na aprendizagem e na participação das… (Ler mais) 
Eixo / Domínio: Ensinar e Aprender / 1.6. + Inclusão e Bem-Estar 

 
 
 
 

L. Notas Finais 
 

 
Documento dinâmico e aberto a mais contributos e orientações da tutela de modo a tornar-se mais 
sedimentado e objetivo, bem como às imensas atividades que apesar de não terem sido aprovadas 
no Plano Anual de Atividades o integram por execução e planificação posterior à sua em sede de 
Conselho Geral. 
 
Apesar da exaustiva e intensa articulação com a EACMC, todas as atividades têm em conta o faco de 
as turmas do 2CEB e 3CEB serem quase na sua totalidade (15 em 18) de EAE e da inerente dificuldade 
em compatibilizar horários para grupos e entre escolas. Acresce o facto de 10 das turmas serem do 

EAE da Música com aulas individuais não simultâneas entre todos os alunos da turma. 
 
 
 
Versão consolidada aprovada no Conselho Pedagógico de 18 de janeiro de 2023 

https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.2.5.-roteiro_avancar-recuperando_0.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/avancar-recuperando
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/avancar-recuperando
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/5
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.1.4.-roteiro_ler-com-mais-livros.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/ler-com-mais-livros
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/ler-com-mais-livros
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/4
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/2.3.2.-roteiro_orientar.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/orientar
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/orientar
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/2
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/13
https://escolamais.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-07/1.6.1.-roteiro_apoio-tutorial-especifico.pdf
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/apoio-tutorial-especifico
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/apoio-tutorial-especifico
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/1
https://escolamais.dge.mec.pt/taxonomy/term/9

