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1. Introdução 

A suspensão das atividades letivas presenciais, decorrente da situação epidemiológica, e a 

implementação de um plano de ensino à distancia obrigou a EBI da Maia a reinventar-se e a alterar, num 

curto espaço de tempo, as suas práticas pedagógicas. A escola reequaciou os modos de ensinar e de 

aprender, no contexto de um plano de ensino à distância, com o objetivo de assegurar que todos os 

alunos continuassem a aprender a partir das suas casas. 

Genericamente, a resposta foi adequada e as medidas delineadas foram devidamente 

implementadas, apesar de todas as dificuldades encontradas. 

Entre outros, conseguiu-se suprir a falta de competências digitais de alguns alunos, pais e 

encarregados de educação e docentes, de carência de recursos tecnológicos e equipamentos e de 

formação para a utilização de plataformas digitais. 

Ainda que em ritmos diferentes, corajosamente, e graças ao contributo de todos, a escola 

continuou a funcionar. Da experiência adquirida, verificou-se, contudo, que nem sempre foi possível que 

todos os alunos desenvolvessem aprendizagens bem-sucedidas. Foi possível perceber que nada 

substituiu a relação direta entre os professores e os alunos e é impossível transformar a casa em escola. 

Esta constatação foi ainda mais evidente nos níveis etários mais baixos e nos alunos oriundos de 

contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. 

Ciente desta realidade, a EBI da Maia, assume, ainda mais empenhadamente, a visão e missão 

do seu Projeto Educativo, como elemento basilar da vivência democrática e garante da equidade no 

acesso às aprendizagens de todos os seus alunos.  

Assim, a escola continua, no presente ano letivo, empenhada na recuperação e consolidação das 

aprendizagens, dos seus alunos, por forma a mitigar eventuais carências decorrentes da modalidade de 

ensino imposta. 

No presente documento, à semelhança do ano letivo transato, procedeu-se à identificação, 

detalhada das aprendizagens essenciais em falta ou não consolidadas, com o objetivo de construir 

respostas concretas e eficazes, passíveis de avaliação e ajustamentos durante todo o período da sua 

implementação. 
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2. Objetivos 

Com o presente Plano pretende-se continuar a trabalhar com o propósito de atingir os seguintes 

objetivos: 

• Recuperar e/ou consolidar as aprendizagens desenvolvidas no ensino à distância, através da 

implementação de atividades que promovam as aprendizagens de todos os alunos; 

• Promover a igualdade e a equidade no acesso ao currículo por parte de todos os alunos, tendo por 

base o trabalho realizado com cada aluno durante o ensino à distância. 

 

 

 

3. Finalidades  

O Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens tem como principais finalidades:  

•  Recuperar alunos com nível de desempenho negativo;  

• Melhorar as aprendizagens/desempenhos dos alunos;  

• Consolidar aprendizagens (criando condições para um trabalho diferenciado em função das 

necessidades dos alunos); 

• Concluir conteúdos não lecionados devido aos constrangimentos do ensino à distância; 

 

 

 

 

4. Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens/ 

operacionalização 

No final do ano letivo 21/22 foi feita uma avaliação ao Plano de Recuperação e Consolidação das 

Aprendizagens implementado e a Escola entendeu que seria benéfico dar continuidade a este Plano no 

presente ano letivo. Assim, foi feito o levantamento, por grupo disciplinar e por ano de escolaridade, dos 

conteúdos não lecionados ou lecionados e não consolidados, articulando-os com as aprendizagens 

essenciais, bem como com as áreas de competência do perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória.  

Com base nas informações obtidas, e considerando a experiência de anos anteriores e o 

conhecimento dos alunos, a opção para que a recuperação e consolidação das aprendizagens se realize 
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com sucesso e com mais garantias, passa pelo reforço do apoio aos alunos e pela implementação de 

determinados projetos na escola. 

Neste âmbito há a destacar: 

• Tutoria; 

• Apoio Paralelo (individualizado e em pequeno grupo); 

• GPS; 

• Atividades de Apoio às Aprendizagens; 

• Clubes Escolares e Projetos; 

• Programa A a Z. Ler Melhor, saber mais; 

• Plano Anual de Atividades. 

O papel do titular/diretor de turma e a articulação entre a escola e as famílias assume também 

uma forte importância no sucesso dos alunos, pelo que a intervenção dos titulares/diretores de turma na 

concretização e monitorização deste Plano reveste-se de primordial importância. 

A articulação entre os diferentes ciclos de ensino constitui uma necessidade cabal para o sucesso 

dos alunos, dado que permite a troca de informações, entre os docentes, sobre o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, possibilita o levantamento e análise de dificuldades e potencia a análise e 

gestão efetiva dos currículos. Neste âmbito a equipa ProSucesso continua a desenvolver um plano de 

ação estratégica que visa promover a articulação entre os diferentes ciclos de ensino e que consta do 

Anexo I a este Plano. 

Os domínios de autonomia curricular constituem também, uma relevante ferramenta ao serviço da 

recuperação das aprendizagens, pelo que o Conselho Pedagógico continua a fomentar, junto dos 

departamentos curriculares e conselhos de turma, a importância do trabalho interdisciplinar e a articulação 

curricular, tendo por base as aprendizagens essenciais com vista ao desenvolvimento das áreas de 

competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.  

Tendo em vista o desenvolvimento do aluno como um todo, desde as suas aprendizagens à sua 

inserção na sociedade como um ser pensante e futuro cidadão consciente e responsável o presente Plano 

também valoriza a vertente social não descurando os problemas sociais, afetivos e familiares dos alunos. 

Nesse âmbito a escola desenvolve todos os mecanismos ao seu dispor para proporcionar, aos alunos, 

atividades diferenciadas fomentadoras das competências do século XXI. A par desta intenção e, no 

âmbito da autonomia e flexibilidade curricular concedida às escolas, há ainda a salientar a preocupação 

em desenvolver um currículo digital mínimo que permita promover competências básicas para o uso de 

ferramentas e de plataformas digitais (conforme as orientações emanadas pelo Conselho Pedagógico e 

vigentes na matriz curricular). 

Para a concretização da recuperação das aprendizagens os grupos disciplinares definiram os seus 

planos de atuação tendo em conta as aprendizagens essenciais não abordadas aquando do ensino à 

distância e os diagnósticos realizados nas primeiras semanas de aulas do presente ano letivo.  
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Foi dada a orientação para que na implementação dos planos de cada disciplina fosse tida em 

atenção as caraterísticas individuais de cada aluno tendo especial atenção aos alunos com necessidades 

educativas especiais e à implementação das medidas previstas nos respetivos RTP e PEI. 

Nas estratégias a desenvolver foram tidos em conta os recursos disponíveis em cada uma das 

escolas da EBI da Maia e a necessidade da diversificação dos instrumentos de avaliação e recolha de 

informação. O envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, a valorização da avaliação 

formativa e o retorno da informação relativa ao trabalho desenvolvido foram também processos a 

considerar. 

Com base em todo o material recolhido elaborou-se o presente documento. Este encontra-se 

dividido em diferentes quadros de acordo com os departamentos curriculares. Em cada departamento, 

organizam-se as respetivas disciplinas por ordem crescente de ano de escolaridade. 
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5. Plano de atuação para a recuperação e consolidação das aprendizagens por disciplina/departamento 

5.1. Departamento Curricular: Educação Pré-Escolar 

Faixa etária: 3, 4, 5 e 6 anos de idade 
 

Aprendizagens essenciais não 
concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a desenvolver Recursos Responsáveis 

 
 
 
 
Domínio de comunicação e de 
expressão oral/ Domínio da 
consciência linguística: 
   . Alargamento do vocabulário (mais 
vocabulário e mais rico); 
   . Frases mais completas e 
complexas; 
   . Consciência fonológica, sintática e 

da palavra. 

   . Regras de convivência social 
(saber estar em grupo e assegurar o 
seu bem-estar. 
 
 

 

 

 

 

Em sala de aula: 

 

Numa vertente lúdica e do interesse da criança: 

- Exploração de conceitos através do trabalho de projeto. 

- Relações de causa-efeito em: rotinas; jogos; histórias; 

- Sequências de: rotinas; ações; acontecimentos; histórias; 

canções; poemas; lengalengas; experiências; 

- Comparações em: gráficos; tabelas; jogos; histórias; 

- Pictogramas de histórias; lengalengas; receitas de culinária; 

- Consciência fonológica (noção de frase, palavra, fonemas, 

rimas) em rotinas; jogos; histórias; lengalengas; poemas; 

- Resolução de problemas durante as rotinas; em histórias; 

acontecimentos;  

- Reflexão sobre as atividades realizadas no dia a dia; 

- Exploração da narrativa das histórias e seu reconto 
(personagens, local, quando, problema, solução e etapas – 
princípio, meio e fim); 
- Criação de histórias com recursos a imagens, personagens ou 
ações; 
- Exploração de diversas situações e contextos (interlocutor- 
público alvo); 
- Mapas conceptuais (exploração da palavra); 
- Visualização e exploração de vídeos; 
- Elaboração de cartazes com regras; 
- Elaboração de recursos/materiais didáticos. 

Humanos:  

- Educadora titular  

- Educadora de Apoio 

- Terapeuta da fala 

- Educadora do NEE 

- Psicóloga e terapeuta 

ocupacional (CDIJA) 

- Encarregados de Educação 

- Assistentes operacionais 

- Serviços da comunidade. 

 

Materiais: 

- Pedagógico e didático 

(histórias, pictogramas, rimas, 

trava-línguas, canções, cartões 

com imagens apelativas, 

fantoches, jogos reciclados e 

construídos pelas 

crianças/educadora e outros, …) 

- Desgaste (materiais de escrita, 

…)  

 

Equipamentos: 

- Informáticos 

 

 

 

- Educadora 

titular 

 

 

Fora da sala de aula:  
 

- Colaboração entre escola e família, educadora do apoio, 

terapeuta da fala e psicomotricista de modo a consolidar as 

aprendizagens realizadas na sala. 
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5.2. Departamento do 1.º Ciclo 

Disciplina: Português 

1 º Ciclo 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a desenvolver Recursos Responsáveis 

Leitura/Educação Literária: 

- leitura fluente e segura que evidencie a 

compreensão do sentido dos textos. 

Escrita: 

- escrita legível e sua utilização correta na 

redação de textos ao serviço de diferentes 

intencionalidades comunicativas, de acordo 

com as regras de ortografia e de pontuação 

apropriadas para cada ano de escolaridade. 

Em sala de aula: 

- segmentação de textos em unidades de sentido, relevantes para 

localização da informação explícita e para a compreensão do 

conteúdo; 

- realização de diferentes tipos de leitura em voz alta; 

- elaboração de ditados; 

- manipulação de frases e de segmentos textuais, de modo a tornar 

possível a consciencialização da organização de um texto, tendo 

em conta as suas intencionalidades comunicativas; 

 

- manual (textos); 

- obras 

literárias/excertos 

(Educação 

Literária); 

- dicionário; 

- enciclopédia; 

- WEB; 

 

Docente titular 

- Docente de Apoio 

Educativo 

- Aluno 

 

Gramática: 

- progressivo desenvolvimento da consciência 

linguística e do conhecimentos dos 

elementos, estruturas, regras e usos da 

língua, consolidando gradualmente a 

capacidade de reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- redação de textos, inicialmente em grande grupo e 

posteriormente de modo individual, utilizando previamente os 

processos de planificação, textualização e revisão; 

- explicitação, em grande grupo, de situações acerca da língua, a 

partir da observação de elementos, estruturas e usos; 

- realização de exercícios de modo individual, a pares e/ou em 

grupo; 

- apresentação de trabalhos simples, na turma, relacionados com 

o conhecimento da língua, realizados a pares ou em grupo e com 

o apoio do professor. 

 

- quadro; 

- caderno do aluno; 

- computador (tela 

e projetor); 

- gramática. 

 

 

 

 

 

 

- grelhas de registo; 

- dicionário; 

- enciclopédia; 

- WEB; 

- caderno do aluno; 

- gramática. 

 

 

- Aluno 

- Encarregado de 

Educação 

Fora da sala de aula: 

Em situação de trabalho de casa: 

- realização e monitorização de diferentes tipos de leitura em voz 

alta; 

- pesquisa e seleção de informação essencial com recurso a 

diferentes fontes; 

- transcrição de textos curtos ou por unidades de sentido; 

- realização de exercícios de consolidação de conhecimento 

acerca da língua. 
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5.2. Departamento do 1º Ciclo 

Disciplina: Matemática 

1 º Ciclo 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a desenvolver Recursos Responsáveis 

- Realizar estimativas plausíveis de quantidades e de 

somas, diferenças e produtos, com e sem recurso a material 

concreto; 

- Representar números racionais não negativos na forma de 

fração, decimal e percentagem, estabelecer relações entre 

as diferentes representações e utilizá-los em diferentes 

contextos, 

- Reconhecer relações numéricas e propriedades das  

operações e utilizá-las em situações de cálculo; 

- Identificar, interpretar e descrever relações espaciais, 

situando-se no espaço em relação aos outros e aos objetos; 

- Identificar propriedades de figuras planas e de sólidos 

geométricos e fazer classificações, justificando os critérios 

utilizados. 

- Comparar e ordenar objetos de acordo com diferentes 

grandezas (comprimento, massa, capacidade e área), 

identificando e utilizando unidades de medida convencionais 

e não convencionais; 

 

- Reconhecer e relacionar entre si intervalos de tempo 

(hora, dia, semana, mês e ano); 

- Reconhecer e relacionar entre si o valor das moedas e 

notas da Zona Euro, e usá-las em contextos diversos; 

- Capacidade para resolução de problemas e avaliar a 

plausibilidade dos resultados; 

Em sala de aula: 

 - Implementação de rotinas de aplicação dos conteúdos 

não consolidados no ano anterior: ler e marcar horas; 

efetuar medições; 

 contar dinheiro,… 

-  Realização de trabalhos a pares, sempre que 

possível, estimulando a cooperação entre os alunos; 

- Divulgação dos vídeos “Aprender em casa”, como 

forma de consolidar aprendizagens; 

- Realização de trabalho autónomo, a partir das 

sugestões de atividades disponibilizadas nos vídeos 

“Aprender em casa”; 

- Promoção de concursos e jogos em que se possa 

consolidar/aplicar conteúdos… 

Criar rotinas para resolução de problemas; 

- Resolução de problemas a pares. 

 

 

 - Calendários; 

 - Relógios; 

 - Tangran; 

 - Sólidos 

geométricos; 

  - Moedas e 

notas em 

plástico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Professores  

titulares; 

 

 - Professores de 

apoio 

 

Fora da sala de aula: 

- Articulação com a Prof. DA, no apoio às dificuldades 

dos alunos. 
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5.2. Departamento do 1.º Ciclo 

Disciplina: Estudo do Meio 

1.º Ciclo 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a desenvolver Recursos Responsáveis 

- Estabelecer relações de parentesco através de uma 

árvore genealógica simples, ou outros processos, até 

à terceira geração, reconhecendo que existem 

diferentes estruturas familiares, e que, no seio da 

família, os diferentes membros poderão desempenhar 

funções distintas. 

Em sala de aula: 

- Construção da árvore genealógica do aluno. 

- Apresentação oral. 

- Exposição dos trabalhos dos alunos. 

- Fotografias dos 

familiares dos 

alunos 

 

 

- Docente 

- Alunos 

- Encarregados de 

Educação 

Fora da sala de aula: 

- Recolha das fotografias. 

- Trabalho de pesquisa. 

- Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicar, 

reconhecendo como se constrói o conhecimento. 

Em sala de aula: 

- Diálogo com os alunos. 

- Apresentações orais. 

- Realização de debates. 

 - Docente 

 - Alunos 

- Valorizar a aplicação dos direitos consagrados na 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Em sala de aula: 

- Debate sobre os direitos de cada criança/diferenças 

existentes consoante o país de origem. 

- Construção de um cartaz informativo sobre os direitos 

das crianças para expor na escola. 

 - Docente 

 - Alunos 

Fora da sala de aula: 

- Pesquisa orientada sobre a declaração universal dos 

direitos da criança. 

- Distinguir os principais órgãos – coração, pulmões, 

estômago e rins – em representações do corpo 

humano, associando-os à sua principal função vital. 

Em sala de aula: 

- Visualização de um filme ilustrativo sobre os diferentes 

órgãos e respetivas funções;  

- Construção do corpo e respetivos órgãos para expor na 

sala. 

- Projetor 

 

- Docente 

 - Alunos 

- Encarregados de 

educação 

Fora da sala de aula: 

- Pesquisa. 

 

 



10 
 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a desenvolver Recursos Responsáveis 

- Identificar símbolos informativos fundamentais para 
o consumidor, relacionados com a produção e a 
utilização de bens. 

Em sala de aula:  

-  Debate sobre símbolos e rótulos e suas especificidades. 

- Rótulos - Docente 

- Alunos 

Fora da sala de aula: 

- Recolha de rótulos de diversos produtos para exploração 
em sala de aula. 

- Localizar Portugal, na Europa e no Mundo, em 

diferentes representações cartográficas, 

reconhecendo as suas fronteiras. 

 

Em sala de aula: 

- Exploração do planisfério/globo e localização de diferentes 
pontos do mundo consoante os interesses dos alunos. 

- Planisfério 

- Globo 

- Docente 

- Alunos 

- Encarregados de 

educação 

 

Fora da sala de aula: 

- Pesquisa sobre os diferentes locais do mundo que os alunos 

gostariam de visitar. 

- Caracterizar os estados de tempo, típicos das 

estações do ano em Portugal e a sua variabilidade. 

 

Em sala de aula: 

- Registo diário do estado do tempo. 
-  Debate sobre as caraterísticas de cada estação, roupas 
adequadas e comportamentos e atividades adequadas a 
cada estação. 

- Cartaz para 
registo do estado 
do tempo 

- Docente 
- Alunos 

Fora da sala de aula: 

- Registo do estado do tempo ao fim de semana. 

- Estabelecer a correspondência entre as mudanças 
de estado físico (evaporação, condensação, 
solidificação, fusão) e as condições que as 
originam, com o ciclo da água. 

Em sala de aula:  

- Fazer experiências com a água em diferentes estados e 
posterior conclusões sobre as condições externas que 
podem influenciar a mudança de um estado para outro.   

 

 

- Docente 
- Alunos 

Fora da sala de aula: 

- Observação e recolha de situações em que os alunos 
observam a água em diferentes estados. 

- Categorizar os seres vivos de acordo com 
semelhanças e diferenças observáveis (animais, 
tipos de: revestimento, alimentação, locomoção e 
reprodução; plantas: tipo de raiz, tipo de caule, forma 
da folha, folha caduca/persistente, cor da flor, fruto e 
semente, etc.). 

Em sala de aula: 

- Visualização de um filme explicativo sobre os seres vivos e 
suas caraterísticas. 

- Projetor - Docente 
- Alunos 

Fora da sala de aula: 

- Observação de seres vivos existentes ao seu redor para 
debate na sala sobre as diferentes caraterísticas. 

- Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres 
vivos com a necessidade de desenvolvimento de 
atitudes responsáveis face à Natureza. 

Em sala de aula: 

- Debate sobre comportamentos adequados e/ou prejudiciais 

para a natureza do seu meio envolvente. 

 - Docente 
- Alunos 

- Encarregados de 
educação Fora da sala de aula: 

- Observação e registo de boas ou más condutas pela 
sociedade ao seu redor. 
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5.3. Departamento de Ciências Exatas 

Disciplina: Matemática 

2.º Ciclo  Anos de escolaridade:  6.º    

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a 
desenvolver 

Recursos Responsáveis 

 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Números racionais não negativos: 
 

 

  Comparar e ordenar números racionais não negativos, em 
contextos diversos, com e sem recurso à reta numérica; 

 

 Multiplicar e dividir números racionais não negativos nas 
diversas representações, recorrendo ao cálculo mental e a 
algoritmos, a fazer estimativas plausíveis. 

 

GEOMETRIA E MEDIDA 

Triângulos e paralelogramos: 
 

 Utilizar os critérios de igualdade de triângulos na sua 
construção e na resolução de problemas em contextos 
matemáticos e não matemáticos; 

 

 Reconhecer casos de possibilidade de construção de 
triângulos e construir triângulos a partir de elementos dados 
(amplitude de ângulos, comprimento de lados).  

 
 

Perímetros e Áreas de figuras planas:  
 

Em sala de aula 

 

 Realizar tarefas de natureza 

diversificada: 

a) Projetos;   

b) Investigações; 

c) Resolução de problemas; 

d) Resolução de exercícios; 

e) Jogos. 

 

 

Fora da sala de aula: 

 

- Resolução de fichas de 

consolidação. 

 

 

 

 
Apoio paralelo 
 
Trabalho de 
pesquisa 
 
Fichas de 
trabalho 
 
Manual 

 

- Docentes do 

6.º ano. 

 

- Encarregados 

de Educação 

 

- Alunos 
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 Reconhecer o significado de fórmulas para o cálculo de 
perímetros e áreas de paralelogramos e triângulos e usá-
las na resolução de problemas em contextos matemáticos 
e não matemáticos; 

 

 Calcular perímetros e áreas de polígonos, por 
enquadramento ou por decomposição e composição de 
figuras planas;  

 

 

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de problemas 
usando ideias geométricas, em contextos matemáticos e 
não matemáticos e avaliando a plausibilidade dos 
resultados; 

 

• Desenvolver a capacidade de visualização e construir 
explicações e justificações matemáticas e raciocínios 
lógicos. 

 

ÁLGEBRA 
 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

REPRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS: 
 

 Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa e 
quantitativa; 

 

 Recolher, organizar e representar dados recorrendo a 
tabelas de frequências absoluta e relativa, diagramas de 
caule e folhas e gráficos de barras e interpretar a 
informação representada; 

 

Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento 
de dados contextos familiares variados e utilizar medidas 
estatísticas (moda e amplitude) para os interpretar e tomar 
decisões. 
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5.4. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

2.º Ciclo  Anos de escolaridade: 5 e 6.º 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a 
desenvolver 

Recursos Responsáveis 

 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais para o terceiro 

ciclo, os docentes vão aferir as aprendizagens essenciais não 

concretizadas/não consolidadas em cada ano de escolaridade e 

vai aplicar as atividades e recursos descritos, por forma os 

alunos superarem as aprendizagens em que revelem mais 

dificuldades. 

Em sala de aula 

 

Exploração de recursos digitais 

 Brainstorming; 

Visualização de vídeos didáticos; 

 Esquemas síntese; 

 Trabalho autónomo; 

 Correção dos TPC. 

 

Internet; 

Computadores; 

Plataformas 

digitais;. 

Projetor; 

Tela; 

Quadro; 

Giz. 

 

Os docentes; 

Os alunos. 

Fora da sala de aula 

Caderno de estudo; 

Trabalhos de casa. 

 

 

Alunos; 

Encarregados de 

Educação. 
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5.4. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

Disciplina: Geografia 

3.º Ciclo  Anos de escolaridade: 7.º, 8.º e 9.º 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a 
desenvolver 

Recursos Responsáveis 

 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais para o terceiro 

ciclo, os docentes vão aferir as aprendizagens essenciais não 

concretizadas/não consolidadas em cada ano de escolaridade e 

vai aplicar as atividades e recursos descritos, por forma os 

alunos superarem as aprendizagens em que revelem mais 

dificuldades. 

Em sala de aula 

Construção de esquemas visuais; 

Utilização de meios audiovisuais;  

Produzir com maior frequência, em 

contexto de aula, exercícios práticos 

de expressão escrita; 

Realizar atividades de remediação 

orais /escritas. 

 

 

Fichas 

Formativas; 

 

Fichas de 

recuperação das 

aprendizagens. 

 

Os Docentes da 

Disciplina de 

Geografia 

Fora da sala de aula 

Estudar diariamente e de forma 

sistemática as matérias e conteúdos 

lecionados em sala de aula. 
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5.4. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

Disciplina: História 

3.º Ciclo  Anos de escolaridade: 8.º e 9.º 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a 
desenvolver 

Recursos Responsáveis 

7.º/ 8.º / 9.º 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais para o terceiro 

ciclo, os docentes vão aferir as aprendizagens essenciais não 

concretizadas/não consolidadas em cada ano de escolaridade e 

vai aplicar as atividades e recursos descritos, por forma os 

alunos superarem as aprendizagens em que revelem mais 

dificuldades. 

Em sala de aula 

Exploração de recursos digitais 

 Brainstorming; 

Visualização de vídeos didáticos; 

 Esquemas síntese; 

 Trabalho autónomo; 

 Correção dos TPC. 

 

 

Internet; 

Computadores;  

Plataformas 

digitais;. 

Projetor; 

Tela; 

Quadro; 

Giz. 

 

Os docentes; 

Os alunos. 

Fora da sala de aula 

Caderno de estudo; 

Trabalhos de casa. 

 

Alunos; 

Encarregados de 

Educação. 
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5.5. Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ) 

Disciplina: Língua Estrangeira – Inglês 

3º Ciclo - PROFIJ 
 Anos de escolaridade:  2º Ano do curso “Curso de Cuidador de 
Crianças e Jovens” 

 

Aprendizagens essenciais  
não concretizadas/não consolidadas 

Atividades/Estratégias a desenvolver Recursos Responsáveis 

Seguir uma apresentação /conversa breve sobre 

um tema familiar / pertinente no âmbito do curso 

do Profij em questão; 

 

Compreender textos diversificados, com 

complexidade crescente, orais e escritos, sobre 

temas abordados / com vocabulário específico/ 

integrando funções da linguagem pertinentes no 

âmbito do curso do Profij em questão; 

 

Trocar informações e dar opiniões sobre 

problemas práticos / pertinentes no âmbito do 

curso do Profij em questão; 

 

Interagir, com progressiva autonomia, 

completando formulários, mensagens e textos; 

 

Expressar-se, oralmente e por escrito, com grau 

progressivo de autonomia, no âmbito dos temas 

abordados / pertinentes no âmbito do curso do 

Profij em questão. 

 Em sala de aula: 

- seleção de informação pertinente 

- organização sistematizada da leitura 

- análise de factos e situações, identificando os 

seus elementos ou dados 

- análise de textos em suportes variados. 

 

Fichas de 

trabalho 

diversas 

 

Fichas de 

autorregulação/

autoavaiação 

  

Guiões de 

tarefas a 

desenvolver, no 

âmbito de 

trabalho 

individual/ de 

projeto/ de 

pares/ de grupo 

 

Meios 

tecnológicos 

Coordenadora 

do PROFIJ 

 

Coordenadora 

do 

Departamento 

de Línguas 

 

Diretora de 

Turma 

 

Formadora de 

Inglês 

 

 

Fora da sala de aula: 

- incentivo à procura e aprofundamento de 

informação. 
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6. Monitorização do Plano de Recuperação das Aprendizagens 

Pretende-se que este Plano de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens seja um 

documento plástico, dinâmico e, por conseguinte, que a sua monitorização permita a sua revisão e 

aperfeiçoamento, sempre que se julgue necessário. 

A monitorização é de primordial importância em todo o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos. Constitui-se como uma tarefa chave para confirmar o grau de consecução do Plano ou para 

averiguar a existência de desfasamentos entre o nível de consecução e o planeado.  

Monitorizar implica recolher, tratar e divulgar dados referentes à implementação do Plano. Neste 

sentido a monitorização será feita em sede de conselho de turma, em articulação com os grupos 

disciplinares e departamentos curriculares. No final e cada semestre letivo serão analisados os 

resultados das avaliações sumativas e, se necessário, serão reformuladas e/ou intensificadas as 

medidas constantes no Plano. 
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7. Anexo I  

Plano de Ação Estratégica 

 

Escola Básica Integrada da Maia 

Departamentos: Pré-Escolar, 1.º Ciclo, Ciências Exatas, Línguas – 2022/2023 

 

  

Problemas a resolver 
(qual a fragilidade que temos? Indicar, quando possível, o ponto de 
partida.) 

 
- Articulação entre a Educação Pré-Escolar/1.º, 1.º/ 2.º e 2.º/ 3.º Ciclos 
 

Objetivos a atingir 
(o que queremos alcançar?) 

 - Melhorar a articulação/transição entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo 
 - Melhorar a articulação/transição entre os 1.º e 2.º ciclos  
 - Melhorar a articulação/transição entre os 2.º e 3.º ciclos 

Metas a alcançar 
(qual o nível de ambição do que pretendemos alcançar?) 

- Efetiva articulação do currículo e transição entre ciclos 
- Reduzir a taxa de retenção nos anos iniciais dos 2.º e 3.º ciclos  

 

Atividades a desenvolver 
(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 
(quando é que 
vamos executar a 
atividade?) 

Responsáveis 
(quem vai coordenar a 
execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos 

acompanhar o progresso 

e avaliar o sucesso dos 

objetivos?) 

 
 
 

  Reunião entre docentes titulares da Educação Pré-Escolar, 
cujos alunos frequentarão o 1.º ano, e os docentes que irão 
lecionar o 1.º ano de escolaridade. A transmissão de informação 
pertinente relativa a esses alunos e do trabalho realizado com 
os mesmos é feita entre as docentes em reunião de conselho 
de núcleo. 
 
 

 No final do último semestre, ida das crianças que no próximo 
ano iniciarão a frequência do 1.º ciclo, para a sala do 1.º ano, 
sempre que pertinente. 
 
 

 

 
 Junho/julho 2023 
 Setembro 2022 

 
 
 
 
 
 Maio e junho 

2023 
 

 
 

 Junho 2023 

 Equipa ProSucesso 
 
 

 Departamento do Pré-Escolar 
 
 

 Departamento do 1.º Ciclo 
 
 

 Coordenadoras de núcleo 
 
 

 Docentes do 4.º ano e 
docentes da EB 2, 3 da Maia 

 Informação registada 
em atas das reuniões 
de núcleo realizadas.  
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Atividades a desenvolver 
(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 
(quando é que 
vamos executar a 
atividade?) 

Responsáveis 
(quem vai coordenar a 
execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos 

acompanhar o progresso 

e avaliar o sucesso dos 

objetivos?) 

 No final do ano, 2.º semestre, ida das crianças que no próximo 
ano iniciarão a frequência do 2.º ciclo, para a EB 2, 3 sendo 
acompanhadas pelos alunos que frequentam o 5.º ano. 

 
 
 Os docentes do 4.º ano, do ano letivo transato, acompanham 

os alunos do 5.º ano na receção aos alunos que é efetuada 
pelos Diretores de Turma do 5.º ano na EB 2,3 da Maia. 

 

 
 
 
 
 Setembro 2022 

 
 

 Diretores de turma 5.º ano 
 
 
 

 
 Os docentes do 4.º ano, do ano letivo transato, participam na 

primeira reunião dos Conselhos das turmas do 5.º ano e fazem 
a partilha de informações relativas: 

 
 Transmissão de informação relativa aos alunos que 

ingressaram no 5.º ano de escolaridade.   
 Levantamento e análise das dificuldades manifestadas 

pelos alunos.  
 Análise e gestão efetiva da articulação dos currículos. 
 Aprendizagens essenciais não concretizadas (não 

consolidadas). 

  Setembro/ 
Outubro 2022  

 
 

 Equipa ProSucesso 
 

 Docentes do 4.º ano 
 

 Diretores de turma e 
Conselhos de turma do 5.º 
ano 
 
 

 
 

 Atas das reuniões 
realizadas  

 



20 
 

Atividades a desenvolver 
(o que é que vamos fazer para atingir o objetivo?) 

Calendarização 
(quando é que 
vamos executar a 
atividade?) 

Responsáveis 
(quem vai coordenar a 
execução da atividade?) 

Monitorização 

(como vamos 

acompanhar o progresso 

e avaliar o sucesso dos 

objetivos?) 

 Os diretores de turma do 6º ano, do ano letivo transato, 
participam na primeira reunião dos Conselhos das turmas do 7.º 
ano e fazem a partilha de informações relativas: 

 
 Transmissão de informação relativa aos alunos que 

ingressaram no 5.º ano de escolaridade.   
 Levantamento e análise das dificuldades manifestadas 

pelos alunos.  
 Análise e gestão efetiva da articulação dos currículos. 

Aprendizagens essenciais não concretizadas (não 
consolidadas). 

 Setembro/Outubro 
2022 

 Equipa ProSucesso 
 

 
 Diretores de 

turma/docentes 6.º ano 
 
 Diretores de turma e 

Conselhos de turma do 
7.º ano 
 

 Atas das reuniões 
realizadas 
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