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Plano de Atuação para a recuperação, consolidação e 

continuidade das aprendizagens 

Ano letivo 2020/2021 

 

 

Introdução  

Tendo em conta as consequências da suspensão das atividades letivas presenciais durante o ano 

letivo 2019/2020 e as condições para o início do ano letivo 2020/2021, torna-se imperativo 

implementar um plano de ação no sentido de: 

1. Promover um clima favorável ao desenvolvimento das aprendizagens através do 

estabelecimento de vínculos significativos entre discentes, docentes e não docentes. 

2. Diagnosticar para objetivar uma seleção criteriosa das aprendizagens não realizadas 

e/ou das competências não desenvolvidas em cada disciplina que são fundamentais 

para a continuidade do currículo. 

3. Adequar as medidas de recuperação às necessidades individuais dos alunos/grupo 

turma. 

4. Focalizar no que é fundamental/estruturante nos currículos para garantir o sucesso 

educativo. 

5. Privilegiar a recuperação/continuidade das aprendizagens de cada aluno ou grupo de 

alunos. 

6. Envolver a família do aluno através dos encarregados de educação dando a conhecer a 

planificação e o desenvolvimento do programa. 

 

 

1 - Estabelecimento de vínculos significativos  

Compete ao Diretor de turma as primeiras tarefas de organização dos processos dos alunos e 

despiste de situações prévias de saúde ou outras que possam facilitar a integração de cada 

aluno.  

A caraterização da turma fornece informações a todos os docentes do conselho de turma e 

potencia um conhecimento prévio dos alunos. 

 

2 - Diagnóstico 

Cabe ao departamento/grupo disciplinar preparar instrumentos de diagnóstico formativo que 

deem indicação do estado dos alunos após o ano letivo 2019/2020. 

Esta é uma etapa preponderante na definição das estratégias a delinear para colmatar as 

dificuldades encontradas. 

Cabe ao Diretor de turma a caraterização da turma que vai fornecer informações a todos os 

docentes do conselho de turma e potenciar um conhecimento prévio dos alunos. 
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Paralelamente, deverá ser efetuado um diagnóstico das competências digitais dos alunos, bem 

como dos recursos tecnológicos digitais que têm ao seu dispor.  

Poderá ser também necessário congregar os serviços de Psicologia Orientada e a Equipa 

Multidisciplinar para o Apoio à Educação Inclusiva em parceria com a Educação Especial. 

 

3 - Adequação das medidas de recuperação ao público-alvo 

Com base na informação recolhida, o conselho de turma deverá adequar as medidas de 

recuperação, às necessidades individuais dos alunos/turmas.  

Nesta fase, podem ser elencadas diversas estratégias com recurso aos projetos já existentes na 

escola; Tutorias, Apoio Tutorial Específico, Mentorias, Oficinas e Laboratórios, Recuperação de 

módulos, Português Língua Não Materna para os estudantes estrangeiros e todas as outras 

modalidades inseridas no Centro de Apoio às Aprendizagens. 

Na elaboração do programa de mentorias, assim como outros projetos já existentes, deve 

definir-se o âmbito da sua aplicação e os destinatários, consideradas as várias atividades a serem 

desenvolvidas para a consecução da melhoria dos resultados escolares e de forma a permitir a 

sua avaliação.  

São excecionalmente abrangidos pelo apoio tutorial específico os alunos dos 3.º Ciclo e 

secundário que não transitaram em 2019/2020.  

É importante o ensino do acesso aos meios de comunicação digital pelos alunos.  

Deve ainda privilegiar-se um trabalho coadjuvado pelas plataformas digitais, com vista a uma 

progressiva autonomia por parte dos discentes.  

Em sala de aula, poder-se-á igualmente recorrer a ferramentas digitais que privilegiem a 

interação e a colaboração.  

A participação como aluno mentor é registada no registo de avaliação do aluno, podendo ser 

valorizada na sua classificação e / ou ser-lhe atribuído um Diploma com Menção de Cidadania. 

 

4 - Elementos estruturantes nos currículos para garantir o sucesso educativo. 

A nível didático devem ser considerados os conteúdos específicos dos currículos, respeitando as 

Aprendizagens Essenciais, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Perfil 

Profissional dos alunos à saída dos Cursos Profissionais. 

Os grupos disciplinares devem rever e a ajustar as planificações e critérios de avaliação de modo 

a garantir o sucesso de todos os alunos. 

Deverão ser antecipados vários cenários consoante o andamento da Pandemia. 

 

5 - Recuperação/continuidade das aprendizagens de cada aluno ou grupo de alunos. 

Deve ser feita a monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito medidas de 

recuperação e continuidade dos currículos para assim indicar o que é importante aprender. 
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Esta, assume-se como mais uma ferramenta, uma mais valia, para potenciar o progresso nas 

suas aprendizagens. 

 

6 - Envolvimento da família no percurso escolar do aluno  

A família pode ter um papel fulcral no desenvolvimento intelectual/emocional dos alunos e 

contribuir de forma concreta para o projeto de vida dos seus educandos. 

A informação sobre as tarefas escolares e os prazos a cumprir podem influenciar positivamente 

o sucesso da cada aluno. 

 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 13 de outubro de 2020.  

 

A Diretora 

 


