Assunto: Plano de Recuperação das Aprendizagens - 2.as Jornadas
Lisboa, 07 de janeiro de 2022
Exmo./a Senhor/a Diretor/a,
No quadro da implementação do plano integrado para a recuperação das aprendizagens - Plano
21|23 Escola+ -, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho,
importa dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser realizado pelas escolas relacionado com as
diversas medidas e ações específicas, bem como proporcionar uma reflexão conjunta em torno do
mesmo.
Adicionalmente, com a publicação da Portaria n.º 306/2021, de 17 de janeiro, afigura-se como
essencial promover uma apropriação dos termos e condições agora apresentados às escolas para
que, no âmbito da sua autonomia, possam implementar uma gestão curricular superior a 25% das
matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário, com
vista ao desenvolvimento dos seus Planos de Inovação.
Tendo por base estes propósitos, convidamos todos os/as Diretores/as de agrupamentos de
escolas/escolas não agrupadas a participar nas 2.as Jornadas – Plano de Recuperação das
Aprendizagens, que decorrerão no dia 12 de janeiro, entre as 9h30 e as 13h00, por
videoconferência (Programa em anexo).
As sessões plenárias serão de acesso livre através da transmissão via Youtube, em
https://www.youtube.com/channel/UCDM1UhWp9gUPSGWMXP6EwWQ .
A participação nas sessões paralelas carece de inscrição prévia, a realizar até às 23h59 do dia 11
de janeiro, e está limitada a dois participantes por agrupamento de escolas/escola não
agrupada (instruções para inscrição aqui).
Para aceder a informação adicional sobre esta iniciativa, poderá consultar a página eletrónica
https://escolamais.dge.mec.pt/plano-de-recuperacao-das-aprendizagens-2as-jornadas .
Convictos de que estas 2.as Jornadas se constituem como um importante momento de reflexão e
de partilha de práticas no âmbito da recuperação e consolidação das aprendizagens no atual
contexto, muito gostaríamos de poder contar com o V/ interesse e participação.
Votos de um Bom Ano de 2022!
Com os melhores cumprimentos,
O Diretor-Geral da Educação

José Victor Dos Santos
Duarte Pedroso

Assinado de forma digital por José
Victor Dos Santos Duarte Pedroso
Dados: 2022.01.07 16:33:51 Z

Plano de Recuperação das
Aprendizagens - 2.as Jornadas
Plano 21|23 Escola+
12 janeiro 2022

9h30 – 9h45

Sessão de Abertura
João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Link do Youtube

9h50 – 10h55

Sessões Temáticas *
A decorrer na plataforma Zoom, de acesso limitado, sendo necessário efetuar inscrição prévia**

9h50 – 10h20

Sessões Temáticas – 1.º momento

10h25 – 10h55

Sessões Temáticas – 2.º momento

10h55 – 11h15

Intervalo

11h15 – 11h45

Apresentação da Portaria n.º 306/2021, de 17 de dezembro
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Link do Youtube

11h45 – 12h30

Conferência Plenária
“Organização da Escola em Tempo de Pandemia”
Paulo Santiago – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE)
Link do Youtube

Debate
12h30

Sessão de Encerramento
João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação
Link do youtube

* Sessões temáticas
Tema 1: Recuperar e Valorizar o Bem-Estar
Tema 2: Recuperar Experimentando - Clubes Ciência Viva na Escola: potencialidades
para a recuperação das aprendizagens em Ciências e Matemática
Tema 3: A Escrita e a Leitura ao Serviço das Aprendizagens
Tema 4: Trilhar Novos Caminhos no Ensino Profissional com a Recuperação das
Aprendizagens
Tema 5: Recuperar com Arte e Humanidades
Tema 6: Explorar os Itens da Avaliação Externa em Sala de Aula – Contributos para a
avaliação pedagógica
Tema 7: Acompanhamento Regular da Implementação e Operacionalização do Plano
de Recuperação das Aprendizagens (PRA)

* Inscrição nas sessões temáticas
Devido ao elevado número de participantes, apenas será possível a inscrição de dois elementos por Unidade Orgânica, através
das ligações eletrónicas disponibilizadas aqui.

Para informações adicionais, contacte-nos através de: jornadas@dge.mec.pt .

