Plano 21|23 Escola+
PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
Consolidação/Recuperação das Aprendizagens

“O programa assenta no princípio de que são as comunidades educativas quem melhor conhece os seus contextos, as
dificuldades e potencialidades, sendo, por isso, quem está melhor preparado para conceber planos de ação
estratégica, pensados ao nível de cada escola, com o objetivo de melhorar as aprendizagens dos alunos.
Embora o sucesso escolar seja condicionado por fatores internos e externos, o papel da escola é crucial,
considerando-se que a colaboração e responsabilidade da comunidade a nível local e regional são essenciais à
construção do sucesso escolar e ao compromisso com o ensino e a valorização da aprendizagem.
Na prossecução da missão da Escola Pública que passa por garantir que todas as crianças e jovens têm acesso às
aprendizagens que lhes permitem concluir a escolaridade com os saberes, as competências, as atitudes e os
comportamentos necessários à vida em sociedade, o papel das escolas e dos professores é determinante, no âmbito
da sua ação nos conselhos de ano/turma, já que a melhoria das práticas educativas é intrínseca à promoção do
sucesso escolar para todos os alunos.”
DGE

“Com vista à recuperação das aprendizagens e procurando garantir que ninguém fica para trás, foi aprovado o Plano
21|23 Escola+, o qual apresenta um conjunto de medidas que se alicerçam nas políticas educativas com eficácia
demonstrada ao nível do reforço da autonomia das escolas e das estratégias educativas diferenciadas dirigidas à
promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação.
Este Plano integrado para a recuperação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário incide em
três eixos estruturantes de atuação – 1- ensinar e aprender; 2 - apoiar as comunidades educativas; 3 - 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.
Não se pretendendo avanços artificiais, centrados em metas estatísticas, o foco da ação deste Plano centra-se numa
efetiva melhoria das aprendizagens, orientadas para o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas.”
https://escolamais.dge.mec.pt/mensagem (consultado a 17/09/2021 às 18:45)

“O plano integrado para a recuperação das aprendizagens - Plano 21|23 Escola+ -, aprovado na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, decorre da urgência em recuperar e consolidar aprendizagens e em
mitigar as desigualdades consequentes da crise pandémica dos dois últimos anos letivos.”
DGEstE (21/09/2021)

CONSULTÓRIO (APOIO ÀS APRENDIZAGENS)
PORTUGUÊS
Segunda

Terça

Quarta
A 2.14
A 2.14
A 2.14/A 1.4

14:35 – 15:25
15:35 – 16:25
16:30 – 17:20

Quinta
A 1.4
A 1.4

Sexta

Quinta

Sexta

A 1.4
A 1.4

FÍSICA E QUÍMICA A
Segunda
8:30 – 9:20
14:35 – 15:25
15:35 – 16:25
16:30 – 17:20
17:25 – 18:15

Terça
A 2.15
A 2.15
A 2.15

Quarta

A 1.8
A 1.8

A 2.15
A 2.15
A 2.15

A 1.6

BIOLOGIA E GEOLOGIA
Segunda
13:40 – 14:30
14:35 – 15:25
15:35 – 16:25
16:30 – 17:20

A 2.14
A 2.14
A 2.14

Terça
A 2.14
A 2.14
A 2.14

Quarta

Quinta

Sexta

A 2.14

MATEMÁTICA
Segunda
13:40 – 14:30
14:35 – 15:25
15:35 – 16:25
16:30 – 17:20
17:25 – 18:15

A 2.15
A 2.15
A 2.15

Terça

Quarta

A 2.156
A 2.16

A 2.15
A 2.15
A 2.15

A Diretora
Ana Cristina Santos

Quinta

Sexta

