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Educação em tempos de pandemia 
 

Face à suspensão das atividades letivas presenciais, iniciada em 16 de março de 2020, 

decorrente da situação epidemiológica, o agrupamento reequacionou os modos de ensinar e de 

aprender no contexto de um Plano de E@D, com o objetivo de assegurar que todos os alunos 

continuassem a aprender a partir das suas casas. 

Para tal, o agrupamento definiu e concretizou as respostas que considerou mais adequadas às 

especificidades da sua comunidade educativa. Garantir o acesso equitativo às aprendizagens por 

parte de todos os alunos fora do espaço físico escolar, com base num diagnóstico das diferentes 

necessidades dos seus alunos, tornou-se, pois, o desígnio dos professores, corporizando a 

importante função social da escola neste contexto particular. Para este efeito, foram 

disponibilizados pela escola planos de trabalho, integrando aulas síncronas e atividades guiadas 

de trabalho autónomo, foram incentivados a seguir os blocos pedagógicos através da televisão, 

foram entregues em casa dos alunos propostas de atividades, sempre com acompanhamento 

dos professores, que seguiram um Plano de Ação para o E@D, aprovado em sede de conselho 

pedagógico. 

Contudo, nem sempre foi possível que todos os alunos desenvolvessem aprendizagens bem 

sucedidas. Apesar dos vários modos como o agrupamento, em tempos de pandemia, 

operacionalizou a intenção de chegar a todos os alunos, acentuaram-se as desigualdades sociais 

no acesso ao currículo e à aprendizagem, por vários motivos. As situações de dificuldade no 

acesso às tecnologias digitais, o tipo de acompanhamento de que dispunham em casa, a 

insuficiente autonomia e autorregulação, a faixa etária em que se encontravam, entre outras, 

limitaram ou mesmo impediram a consolidação das aprendizagens.  

Importa, assim, que no presente ano letivo se proceda, desde logo, à recuperação das 

aprendizagens não realizadas/ consolidadas no ano letivo anterior, bem como redefinir 

estratégias de atuação que permitam chegar a todos os alunos, a partir de um diagnóstico 

preciso e através do desenvolvimento da escola como um ecossistema de aprendizagem, quer 

se trate de um contexto presencial, misto ou não presencial. 

Para apoiar os professores do agrupamento neste trabalho, o presente plano integra 

documentos de apoio, que visam recolher, identificar e operacionalizar a recuperação e 

consolidação das aprendizagens no presente ano letivo. 
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Acolher os alunos 

 

No momento de regresso à escola, após um longo período de confinamento, importa a criação 

de ambientes seguros e de apoio que promovam o bem-estar socioemocional, a segurança, o 

desenvolvimento pessoal e a aprendizagem. 

O modo como se realizará o acolhimento aos alunos no início do ano letivo 2020/2021 será 

determinante para o sucesso da sua (re)integração no espaço físico e social da escola. Regressar 

às aulas presenciais e à socialização em presença, após um período de distanciamento físico, 

adquire agora novos significados. Neste contexto de nova consciência social, o desenvolvimento 

da dimensão fundamental da empatia ganha centralidade ao nível das decisões a tomar e das 

iniciativas ou atividades a desenvolver na escola. É, deste modo, importante estimular no aluno 

a capacidade de se colocar na perspetiva dos outros, de reconhecer a escola e a comunidade 

escolar como recursos e fontes de apoio, bem como de desenvolvimento pessoal e social. 

Neste âmbito, devem ser desenvolvidas estratégias de organização escolar e atividades que 

promovam: 

• O sentimento de pertença à turma e à escola; 

• A partilha de experiências durante o confinamento; 

• A reflexão sobre a nova realidade da escola; 

• O sentimento de segurança; 

• A socialização, a empatia e a colaboração; 

• A ligação à comunidade. 

 

O documento produzido pelo Ministério de Educação, de agosto de 2020, intitulado 

«Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao Longo do Ano Letivo de 

2020/2021» apresenta exemplos de atividades que poderão ser utilizadas pelos professores. 
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Identificar conhecimentos, capacidades e atitudes impeditivos de 
progressão 
 

O agrupamento deverá identificar o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes não 

abordados ou não consolidados por parte dos alunos, considerados indispensáveis, relevantes 

e significativos em cada área disciplinar/disciplina, de acordo com o ano de escolaridade.  

Trata-se da identificação das aprendizagens não concretizadas que possam vir a impedir o aluno 

de progredir. Esta identificação é realizada a dois níveis: no departamento curricular/grupo 

disciplinar ou pelo professor titular/ conselho de turma. 

Estas aprendizagens devem ficar registadas nas atas de conselho de turma e nos documentos 

próprios nos departamentos curriculares/grupo disciplinar.  

 

Respostas organizacionais, curriculares e pedagógicas com as 
situações diagnosticadas e em função de cada contexto 
 

Na tabela seguinte encontram-se referidas as estratégias para a implementação do Plano de 

atuação para a recuperação e consolidação das aprendizagens, no próximo ano letivo 

2020/2021. 
 

Nível de 
Ensino Estratégias 

Educação 
Pré-Escolar 

• Utilizar instrumentos pedagógicos de observação sistemática, construídos pelo/a educador/a 
ou já existentes; 
• Utilizar registos de apoio à organização do grupo (quadro de presenças, registo das regras 
acordadas, quadro de tarefas ou outros); 
• Promover a realização de trabalhos individuais ou coletivos pelas crianças, e valorizar as suas 
produções; 
• Registar os projetos realizados pelo grupo; 
• Recolher audiovisuais (fotografias, gravações áudio ou vídeo feitas por adultos ou crianças); 
• Registar os comentários das crianças; 
• Realizar entrevistas/questionários; 
• Efetuar registos de autoavaliação; 
• Criar portefólios construídos pelas crianças; 
• Realizar trabalho colaborativo entre pares; 
• Proporcionar um clima encorajador na sala de atividades/reforço positivo, seguro e de bem-
estar; 
• Disponibilizar recursos didáticos e materiais adequados ao grupo/crianças; 
• Utilizar recursos tecnológicos (quando existirem); 
• Realizar trabalho colaborativo entre as educadoras/encarregados de educação; 
• Articular pedagogicamente entre a educação pré-escolar e o 1º CEB; 
• Ter o apoio de um segundo Educador sem grupo, em regime de coadjuvação, para os grupos 
mais numerosos, ou onde possam existir crianças com maior necessidade de apoio educativo 
individual. 
• Proporcionar aos docentes formação no âmbito digital. 
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Nível de 
Ensino Estratégias 

1º Ciclo 

• Realizar atividade de diagnóstico, durante as primeiras semanas de aulas, de modo a fazer um 
levantamento dos alunos que necessitem de maior apoio; 
• Consolidar aprendizagens essenciais que sejam determinantes para o ano letivo 2020/2021; 
• Realizar a recuperação e/ou consolidação de aprendizagens em turmas/disciplinas onde se 
verifique a continuidade programática; 
• Criar grupos de homogeneidade relativa de alunos; 
• Ter em consideração o incumprimento das planificações do ano anterior; 
• Reformular a planificação do ano letivo 2020-2021, de modo a reforçar/aprofundar os 
conteúdos programáticos lecionados no 3º período no ano letivo 2019/2020; 
• Criar atividades motivacionais; 
• Observar a situação do ano inicial de ciclo (1º ano); 
• Se possível, ter o apoio de um segundo professor para os alunos com mais dificuldades, em 
coadjuvação, nos regimes presencial, não presencial e misto; 
• Utilizar métodos e estratégias centrados nos alunos (p.ex., trabalho projeto, aprendizagem 
baseada na resolução de problemas, aula invertida); 
• Utilizar ferramentas tecnológicas e estratégias diversificadas para auxiliar o desenvolvimento 
da educação e melhorar/motivar o desempenho dos alunos; 
• Articular pedagogicamente entre ciclos: pré-escolar/1º ano; 4º/5º; 
• As planificações devem contemplar tempo destinado ao trabalho com recursos educativos 
digitais. 
• Proporcionar aos docentes formação no âmbito digital. 

 

Nível de 
Ensino Estratégias 

2º e 3º  
Ciclo 

• Consolidar/recuperar aprendizagens essenciais que sejam determinantes para o ano letivo 
2020/2021; 
• Observar a situação dos anos iniciais de ciclo, especialmente quando se inicia uma disciplina, ou 
quando os conteúdos a abordar não tiverem ligação com o ciclo anterior; 
• Ter em consideração o cumprimento das planificações do ano anterior; 
• Realizar a articulação pedagógica entre ciclos: 4º/5º e 6º/7º; 
• Partilhar informações com os professores da disciplina (se não for o mesmo) das dificuldades 
sentidas no E@D vs perfil de turma/aluno; 
• Consolidar e reforçar a componente prática/experimental que ficou comprometida no E@D, se 
possível; 
• Reformular a planificação do ano letivo 2020-2021, de modo a reforçar/aprofundar os 
conteúdos programáticos lecionados no 3º período no ano letivo 2019/2020; 
• Realizar atividade de diagnóstico, nas primeiras semanas de aulas, de modo a fazer um 
levantamento dos alunos que necessitem de maior apoio; 
• Ter o apoio de um segundo professor para os alunos com mais dificuldades, em coadjuvação, 
nos regimes presencial, não presencial e misto, se possível; 
• Desenvolver trabalho em oficinas para colmatar as dificuldades mais prementes dos alunos, nos 
diversos domínios de cada disciplina, se possível; 
• Criar atividades motivacionais adequadas a cada disciplina; 
• Ativar estratégias diversificadas (recurso às mentorias, uso das tecnologias, etc.) para o 
desenvolvimento das competências; 
• Criar uma “linha de apoio multidisciplinar” - “Linha de Apoio on-line" -  via Moodle para 
esclarecimentos e complemento pedagógico (este apoio é uma proposta a considerar para todo o 
ano, mesmo sendo regime de ensino presencial). 
• Proporcionar aos docentes formação no âmbito digital. 

Mobilizar o agrupamento enquanto ecossistema de 
aprendizagem 
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Este plano deve ser dado a conhecer a todos os intervenientes da comunidade escolar. Deste 

modo, ao apropriarem-se deste propósito comum, todos se sentirão como peças-chave no 

desenvolvimento de um ecossistema de aprendizagem, independentemente dos modos como 

o ensino se encontrar organizado. 

 

Dimensões curriculares estruturantes para a progressão na 
aprendizagem 
 

A recuperação das aprendizagens de cada aluno ou grupo de alunos deverá focalizar-se no que 

é estruturante para garantir o sucesso educativo, através de uma seleção criteriosa das 

aprendizagens não realizadas e/ou das competências não desenvolvidas em cada disciplina e 

que se assumem como fundamentais, para que cada aluno tenha acesso ao currículo do ano de 

escolaridade em que se encontra. 

Paralelamente, será efetuado um diagnóstico das competências digitais dos alunos, bem como 

dos recursos tecnológicos digitais que têm ao seu dispor, com apoio de registos disponíveis na 

escola ou recorrendo a informação facultada pelo professor titular/diretor de turma / ou pelas 

famílias dos alunos.  

Cada professor titular, conselho de turma ou equipa educativa, com base na informação 

recolhida, deverá adequar as medidas de recuperação às necessidades individuais dos alunos, 

evitando a sua aplicação padronizada.  

 

1. Perfil do aluno 
 

Neste contexto de recuperação, adquire particular relevância o desenvolvimento do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), porquanto se assume como ferramenta 

facilitadora do acesso ao currículo em cada disciplina. 

 

Destacam-se algumas áreas de competências do PA particularmente relevantes neste contexto: 

Informação e comunicação, bem-estar, saúde e ambiente, relacionamento interpessoal e a 

área do pensamento crítico e criativo. Deverão ser também consideradas as competências de 

autorreflexão, de gestão eficaz do tempo e da informação, de trabalho colaborativo construtivo, 

de resiliência e de gestão das aprendizagens.  
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O documento apresentado pelo Ministério da Educação, referido neste plano, apresenta 

exemplos de atividades que visam o desenvolvimento das áreas de competências do PA. 

 

2. Aprendizagens essenciais 
 

Para a recuperação das Aprendizagens Essenciais não realizadas/consolidadas, deverá ter-se por 

referência os conteúdos de conhecimento disciplinar relevantes e significativos para o 

desenvolvimento das aprendizagens futuras, em cada disciplina, na sua especificidade e na 

articulação horizontal. Nesse sentido, a seleção dessas aprendizagens não deverá ser feita numa 

lógica de adição de conteúdos, mas na definição do que é estruturante para a aquisição de novas 

aprendizagens.  

Cada departamento e/ou grupo disciplinar, através de um trabalho colaborativo, terá de 

identificar, para cada ano de escolaridade, as aprendizagens que, quando não realizadas, 

inviabilizam a progressão.  

Trata-se da identificação das aprendizagens do ano anterior que se afiguram como necessárias 

ao desenvolvimento de novas aprendizagens do ano atual e que, por isso, possam vir a impedir 

o aluno de progredir. 

As AE por disciplina deverão ser analisadas e aprovadas em sede de departamento curricular, 

fazendo posteriormente a concertação em conselho de turma/ grupo ano. 

O documento deverá ficar disponibilizado em suporte digital, na plataforma moodle, na 

disciplina dos departamentos e/ou grupos disciplinares. 

 

3. Gestão e operacionalização do currículo para a recuperação/ consolidação 
das aprendizagens 

 

Tendo em atenção o quadro da autonomia e flexibilidade curricular, a promoção do sucesso 

escolar dos alunos e atendendo à situação anterior de confinamento, importa equacionar a 

possibilidade de se organizarem percursos individualizados que permitam configurar diferentes 

grupos de alunos na sala de aula ou noutros espaços de aprendizagem. 

Para esta gestão individualizada do currículo com vista à recuperação das aprendizagens, os 

professores devem atender às necessidades de cada aluno e privilegiar metodologias de 
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aprendizagem diversificadas, promotoras da autonomia e da colaboração entre professor–aluno 

e entre alunos. 

A cada professor titular/ conselho de turma /equipa educativa caberá definir os percursos 

individualizados de aprendizagem, construídos a partir da identificação das AE e /ou das 

competências não realizadas/ consolidadas por cada um dos alunos, bem como de outra 

informação relevante facultada pelas famílias sobre as experiências no ensino a distância dos 

seus educandos. 

Neste contexto de recuperação, é importante que os percursos individualizados de 

aprendizagem integrem as AE articuladas com as áreas de competências do PA que as 

complementam e enriquecem. 

Para a concretização dos percursos individualizados de aprendizagem, poderão ser convocadas 

diferentes abordagens curriculares, disciplinares e interdisciplinares, que fomentem uma 

participação ativa do aluno, tornando-o protagonista da sua aprendizagem. 

Adicionalmente, os alunos podem ser estimulados a mobilizarem as aprendizagens de várias 

disciplinas com um determinado propósito, por exemplo, através de tarefas centradas em 

questões-problema, estudos de caso, projetos, entre outros. Pretende – se, pois, que a 

articulação curricular confira mais significado e sentido à aprendizagem e que, assim, contribua 

para que sejam mais facilmente atingidos os objetivos do processo de recuperação em 

desenvolvimento. 

Sendo expectável que, no mesmo grupo de alunos, haja diferentes graus de apropriação das 

aprendizagens, o trabalho cooperativo entre discentes afigura-se como uma boa estratégia para 

todos aprenderem ou consolidarem aprendizagens. O trabalho cooperativo poderá igualmente 

contribuir para desenvolver algumas das áreas de competências do PA. 

 

 

4. Avaliação das aprendizagens 
 

A identificação das aprendizagens a recuperar/ consolidar, que se afiguram como determinantes 

para o desenvolvimento de novas aprendizagens do ano atual, deverá envolver os alunos, 

sempre que possível, em todo o processo de ensino e de aprendizagem. Neste âmbito, o 

feedback constante e sistemático aos alunos quanto ao seu desempenho permitirá um 
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acompanhamento efetivo das suas aprendizagens, bem como a criação de um ambiente 

propício ao seu bem-estar social e emocional, aumentando a sua autoestima e confiança. 

Para tal, o percurso individualizado de aprendizagem de cada aluno deverá prever momentos 

de ponto de situação que lhe permitam situar-se perante as aprendizagens já desenvolvidas, 

ainda a desenvolver ou a consolidar. Neste contexto, a avaliação é entendida como um processo 

integrado no desenvolvimento do currículo, que tem como objetivo central ajudar os alunos a 

aprender melhor, conferindo-lhes um papel central em todo o processo. 

 

 

Analisado e aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 10 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


