PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS│21-23
MODELO CONCEPTUAL, DIAGNOSE, OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE

O PRA do AE de Barroselas define um conjunto de medidas e ações pedagógicas com vista à
recuperação das aprendizagens, da socialização e do bem-estar físico e mental dos alunos,
integrando os contributos dos principais agentes educativos: professores, alunos e organização.
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I - Conceito e Pressupostos
O Plano de Recuperação das Aprendizagens do AE Barroselas (PRA) decorre do Plano 21|23
Escola+, do Ministério da Educação. Pretende elencar as principais linhas de atuação com vista à
recuperação das aprendizagens e à promoção da socialização e do bem-estar físico e mental das
crianças e dos alunos, considerando a dimensão curricular e pedagógica, a dimensão organizacional
e de gestão de recursos.

Objetivos:


Recuperar conhecimentos e capacidades que se revelem comprometidos;



Investir na promoção do bem-estar das crianças e dos alunos;



Incentivar práticas pedagógicas diversificadas;



Sistematizar práticas de Avaliação Pedagógica promotoras de Aprendizagens essenciais;



Gerar práticas de implicação e envolvimento dos profissionais de educação;



Promover o envolvimento das famílias na construção do sucesso educativo das crianças e
dos alunos.

Eixo 1: Ensinar e Aprender
Medidas que contemplam o desenvolvimento curricular mais flexível, centrando-se no apoio aos
alunos, em especial, nos anos mais afetados pela pandemia.
Nas ações a desenvolver com os alunos, dever-se-á privilegiar atividades de carácter prático,
contextualizadas, integradoras, capazes de proporcionar a mobilização de conhecimentos e de
promover aprendizagens significativas.
Importa também considerar que estas atividades sejam cognitivamente estimulantes e
desafiadoras e que desenvolvam nos alunos a capacidade de resolução de problemas e o
espírito crítico, entre outras competências previstas no PASEO.
Domínios de atuação
+ Leitura e escrita




Partindo do pressuposto que a leitura permite o acesso às restantes aprendizagens e que a
escrita se reveste de importância fulcral, o desenvolvimento das competências associadas a
este domínio de atuação requerem a concretização de ações especificamente
direcionadas nesse sentido.
Neste domínio de atuação a Biblioteca Escolar (BE) assume uma importância acrescida já
que se trata de uma estrutura pedagógica com potencial para mobilizar as diferentes áreas
do saber, de uma forma articulada e integradora, envolvendo a totalidade das crianças e dos
alunos do AEB.
o

Biblioteca Escolar
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o

Iniciativa de projeto de escrita, reforçando/consolidando, em articulação
com a área disciplinar de Português, a recensão das obras literárias
programáticas
o Neste sentido, em articulação com a atividade do Município “Contornos da
Palavra”, reforçando/consolidando o comentário escrito e a recensão (e a
apresentação do livro e do seu autor) na BE
o Reconhecer publicamente, dando mais visibilidade/divulgação, a
participação dos alunos com valor e mérito nos prémios literários do
Município e da RBE
Oficinas de escrita/oralidade

o

Projeto de Leitura Inclusiva

o

Iniciativas de Leitura Expressiva

o

Iniciativa jornalística e de publicação de textos (poesia, crónica,…) na revista Escola
Viva/Escolinha Viva.

o

+ Autonomia curricular


Estimular a concretização de projetos de gestão flexível do currículo e de integração
curricular, a partir de práticas já iniciadas em anos anteriores:
o

Programa “Portas do Neiva, conhecer para valorizar” – projeto “Nós no mundo, a
nossa ID”

o

Programa Erasmus +

o

Turma +/Disciplina+



Potenciar a articulação vertical numa perspetiva de escolaridade obrigatória



Potenciar o trabalho colaborativo entre equipas pedagógicas alargadas (Oferta
Complementar, Cidadania e Desenvolvimento, áreas disciplinares afins, p.ex.: CN/FQ,
Conselhos de Turma ou de Ano)



Potenciar os DAC (perspetiva interdisciplinar) e as perspetivas de integração curricular
(Educação Sexual e os domínios da Cidadania e Desenvolvimento com as Aprendizagens
Essenciais)



Avançar Recuperando: adaptar o currículo e a organização dos horários às necessidades dos
alunos que transitaram, mas com insucesso a uma ou mais disciplinas, promovendo a
recuperação das aprendizagens e evitando retenções futuras.
o Apoio Individualizado
o

Roteiro “Avançar recuperando”.

+ Recursos educativos
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Promover o sucesso escolar – 1º Ciclo e novos ciclos


Implementação de medidas de promoção de sucesso com enfoque no 1º Ciclo, em especial,
no 1º e no 3º ano, e também nos anos de transição de ciclo, com vista a mitigar lacunas ao
nível dos pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da escrita (competências préleitoras) e de recuperação das aprendizagens consideradas estruturantes e de
competências transversais, como resolução de problemas e comunicação matemática.
o Apoio Educativo
o

Biblioteca Escolar – Hora do Conto, Leitura Orientada

o

Apoio ao Estudo – 2º Ciclo

o

Apoio Pedagógico Acrescido (APA) – 3º Ciclo

o

Roteiro “Começar um ciclo”

Recuperar experimentando


Privilegiar o trabalho prático e experimental através de cenários integrados de
aprendizagem, proporcionando experiências contextualizadas e significativas que
contribuam para desenvolver nos alunos competências científicas e entusiasmo pela
Ciência.
o Oficinas – FQ, CN, ….
o Clube de Robótica
o Roteiro “Cenários integrados de aprendizagem – trabalho interdisciplinar de
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática: STEAM”

Recuperar com arte e humanidades


Desenvolvimento de projetos interdisciplinares ligados às artes e ao património
(local/nacional), capazes de mobilizar conhecimentos e que sejam promotores de
aprendizagens significativas.
o

Portas do Neiva

o

Plano Nacional do Cinema (PNC)

o

Plano Nacional das Artes (PNA)

o

Clube de Música e Dança/Iniciativa Som e Movimento

o

Iniciativa Mais Sentidos (Cor, Aroma, Jogos)

Recuperar com o digital


Promover ambientes de aprendizagem baseadas em metodologias ativas com o suporte do
digital.
o

PADDE

o

PDPSC – “Supera com as TIC”
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o

Clube de Robótica

o

Programação

A voz dos alunos


Promover nos alunos o exercício de uma cidadania ativa e participativa (debate e
argumentação) em prol da operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e
da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola (EECE).
o

Observatório de Qualidade (OQ) e equipa de autoavaliação – na elaboração do
relatório e na dinamização de foccus group

o

Coordenador(a) da EECE

o

Associação de Estudantes

o

Orçamento Participativo das Escolas (OPE) – propostas direcionadas para projeto
de inclusão

o

Parlamento dos Jovens

o

Assembleia de Delegados

+ Família
Famílias mais perto


Fomentar a cooperação entre a Escola e as famílias promover a sua capacitação em prol das
crianças e dos alunos.
o

PDPSC – “Árvore dos Afetos”, “Participação Democrática” e “Supera com as TIC”.

o

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)

+ Avaliação e Diagnóstico
o

Diagnosticar precocemente as dificuldades dos alunos e os seus diferentes estádios
desenvolvimento, bem como, aferir regularmente os desempenhos no sentido de
adequar as estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação.

o

Reforçar a articulação com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), Associação
de Amigos do Autismo (AMA), Equipa Local de Intervenção precoce (ELI), Equipa de
Saúde Escolar.
Referencial de Avaliação do Agrupamento de Escolas de Barroselas

o

Novas perspetivas para a avaliação à distância (A@D)

o

+ Inclusão e Bem-estar
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Promover práticas reflexivas, colaborativas e avaliativas entre os professores, respondendo
às características individuais de todos e de cada uma das crianças e dos alunos nos seus
contextos.
o EMAEI
o

Apoio Tutorial Específico

o

PDPSC – “Árvore dos Afetos” e “Supera com as TIC”

o

SPO

o

Desporto Escolar

o

Plano Nacional das Artes

Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas




As ações contempladas nos diferentes Domínios de atuação, + Equipas Qualificadas,
+Formação, + Digital, do Eixo 2 prendem-se com a capacitação das escolas com recursos e
meios de desenvolvimento de medidas capazes de reforçar a capacidade de resposta, no
sentido da melhoria das aprendizagens, na inclusão e no desenvolvimento comunitário.
Mediante essa capacitação o AEB irá implementar as ações a que se propõem no Eixo 1:
Ensinar e Aprender, gerindo os recursos eficaz e eficientemente.

Eixo 3: Conhecer e Avaliar
Domínio de atuação
Visto que as práticas de autoavaliação, bem como os processos reflexivos em torno dos resultados
daí resultantes é algo que já se encontra consolidado no AEB, importa agora incorporar a
monitorização da operacionalização deste Plano de Recuperação das Aprendizagens.
+ Dados


Promover a recolha de dados/informações para monitorização do processo e avaliação
final.

+ Informação


Tirar ilações da eficácia das ações planeadas através de uma monitorização contínua



Produção de relatórios de avaliação (intermédia e final)



Análise e reflexão sobre os resultados, comparando com os resultados nacionais relativos à
implementação do Plano de Recuperação das Aprendizagens Escola+ 21|23
o Agentes envolvidos na delineação/descrição da(s) atividade(s)
o

Direção do AEB

o

OQ e respetiva equipa

o

Conselho Pedagógico

o

Conselho Geral
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II – Diagnose e Estado de Arte
1. Contextualização
Considerando os aspetos que estão a ser objeto de análise para o enquadramento do Plano de
Recuperação das Aprendizagens (PRA) do Agrupamento de Escolas de Barroselas (AEB), pretendese aqui registar as etapas e metodologias aplicadas junto dos grupos docente e discente, por forma
a perceber e determinar
A. junto dos docentes:
i)
os problemas com que o corpo docente se debate;
ii)
o grau de autoconhecimento interno no que respeita ao modelo pedagógico
dominante;
iii)
as ações/atividades concretas prioritárias para uma efetiva recuperação das
aprendizagens dos alunos;
B. junto dos alunos:
iv)
o conceito de ensino e aprendizagem e
v)
as melhores formas de ensinar e aprender.

2. Metodologia
Para a agilização deste propósito, a equipa do OQ (Observatório de Qualidade) preparou e realizou
a auscultação a professores e a alunos.
Os docentes de todos os ciclos e áreas de ensino foram ouvidos numa única sessão plenária (em
27/10/2021), organizada em 4 momentos correlacionados e complementares.
Quanto aos alunos, foram sondados presencialmente 2 grupos, mediante os seguintes critérios:
i)
ii)

alunos com registo de ocorrências desfavorável na plataforma GIAE (de 10 alunos
convocados, compareceram 4);
alunos que alcançaram quadro de excelência no ano transato (compareceram 15 dos
19 alunos convocados alunos).

Ambos os grupos foram entrevistados segundo a técnica de Focus Group, em datas diferentes: o
primeiro, em 03/11/2021; o segundo, em 10/11/2021.

3. Realização
A. Voz aos docentes:
Foi selecionado o espaço marcado no horário semanal dos docentes, à 4ªF, para Trabalho
Colaborativo, com ligeiras alterações, a fim de se conjugarem os horários dos docentes dos
diferentes níveis de escolaridade. Essa excecionalidade foi previamente anunciada a todos os
docentes por correio eletrónico. Dado o assunto em agenda, foi, cumulativamente, enviado o
documento de base, cujo conteúdo – o PRA, na sua composição conceptual – se pretendia que fosse
previamente do conhecimento de todos. Deste modo, a sessão manteria (como manteve) o foco
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essencial nas ações pedagógicas concretas que todos foram desafiados a apresentar, mediante o
diagnóstico elaborado aos alunos com quem trabalham.
Conceptualmente, o PRA recomenda dar prioridade a atividades
i) de carácter prático, contextualizadas, integradoras, capazes de mobilizar conhecimentos;
ii) cognitivamente estimulantes e desafiadoras, que desenvolvam o espírito crítico e a
resolução de problemas [com diferenciação / individualização].
Após essa contextualização, os docentes foram chamados a identificar os principais problemas com
que se deparam mais frequentemente na sua experiência pedagógica que, eventual ou
efetivamente, prejudiquem a aplicação daquelas tipologias de atividades. Foi lançado o desafio
através do aplicativo Mentimeter e o resultado obtido, para a questão “Identifique os problemas
que mais afetam a sua atuação enquanto docente” foi o seguinte:

9

Feito esse levantamento e estabelecido um brevíssimo debate sobre a forma de contornar ou
debelar alguns dos problemas sinalizados, os docentes foram confrontados com uma representação
de um mapa de pedagogias, sendo convidados, após uma abreviada explicação de cada uma, a
identificar aquela que mais utiliza no seu quotidiano, com o intuito de se perceber qual o modelo
pedagógico dominante no Agrupamento – numa perspetiva de autoconhecimento – ficando
vincada a necessidade de uma gradual e circunstanciada transformação pedagógica. Foi,
novamente, usada a tecnologia Mentimeter e as respostas à questão “Do mapa das pedagogias
apresentado, qual é a que considera dominante nas suas aulas?” originaram o seguinte gráfico:
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O derradeiro momento da sessão consistiu num outro desafio aos docentes: face aos pressupostos
do PRA, ao mapa das pedagogias, às aprendizagens não realizadas pelos alunos, já diagnosticadas
por cada docente, e aos obstáculos sinalizados, cada um foi chamado individualmente a registar
num post-it uma atividade/ação concreta exequível e desejavelmente útil e eficaz, sendo instigada,
desta forma, uma partilha de ideias e boas práticas, assim como um envolvimento ativo e um
compromisso firme com a utilização de uma variedade cada vez maior de metodologias e ações
pedagógicas verdadeiramente capazes de gerar aprendizagens. Especificadas essas ações
concretas, foram expostos num mural todos os contributos.
Foram usados post-it de cores diferenciadas para cada nível de escolaridade: azul para a Educação
Pré-Escolar (EPE); amarelo para o 1º Ciclo; verde para o 2º Ciclo e laranja para o 3º Ciclo e Ensino
Secundário.
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Deste conjunto de contributos serão extraídas as necessárias conclusões que serão integradas no
capítulo da operacionalização e monitorização do PRA, após categorização das sugestões
registadas, enquadradas num mapa de pedagogias.
B. Voz aos alunos
Numa primeira etapa, foram definidos os critérios de seleção de cada um dos grupos de foco a
auscultar, assim como o número máximo a convocar e o método de convocação, e elaborada a
correspondente calendarização. Em seguida, foi planificada cada uma das sessões para as
entrevistas presenciais, com a determinação da duração, os momentos-chave e as questões
orientadoras:
Parte I – Entendimento(s) sobre ensino e aprendizagem
1) Quem consideras ser a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo processo de ensino e
aprendizagem?
Parte II – Formas de ensinar e aprender
2) De que forma podes, como aluno, contribuir para a melhoria do processo de
ensino/aprendizagem?
3) De que forma te podes comprometer a aprender?
4) Já alguma vez pensaste de que forma consegues aprender melhor?
5) Quais são as metodologias de ensino/aprendizagem com que consegues aprender melhor?
11
Parte III
6) Sugestões

Leitura e Análise dos Resultados
A - Voz aos docentes
Ficaram patenteadas atividades suscetíveis de enquadramento nas diferentes pedagogias do mapa,
com relevo para as pedagogias de Treino (29 sugestões) e de Emancipação (20 sugestões). Em
terceiro lugar, figuraram atividades no âmbito da pedagogia de Socialização (15 sugestões); em
quarto lugar, as de Pesquisa; em quinto lugar, atividades no campo de ação da pedagogia de Projeto
e, por fim, ações no âmbito da pedagogia da Explicação.
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No 3º Ciclo e Ensino Secundário, registaram-se sugestões de atividades transversais a todas as
pedagogias, sendo que é apenas neste grupo de docentes que surgem atividades do campo de ação
da pedagogia de Projeto.
No 1º e no 2º Ciclo, sobressaem ações concretas no âmbito das pedagogias de Treino e de
Emancipação.
Na EPE, é exclusivamente na pedagogia da Socialização que as atividades sugeridas se enquadram.
Registou-se ainda um conjunto de sugestões não passíveis de ser categorizadas desta forma, uma
vez que não enunciavam ações concretas, mas antes objetivos a alcançar.
A seguir, enunciam-se as principais propostas no âmbito de cada uma das pedagogias.
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PEDAGOGIA DO TREINO

 Leitura de um pequeno conto no início da atividade letiva.
 Uma vez por semana, leitura de uma história em voz alta e em pequeno
grupo /reconto de uma história / leitura recreativa/ leitura silenciosa.
 Reforço dos conteúdos necessários, no início de cada capítulo.
 Uso de plataformas (ex: Wordwall), Khan Academy, Milaget , Plickers)para
treino da leitura e escrita e outras aprendizagens.
 Quizzes - atividades de leitura.
 Realização de jogos didáticos, vídeos e atividades lúdicas (para treino da
leitura, escrita e cálculo mental).
 Começar a aula com uma canção em inglês (escolhida pelos alunos).
 Uma vez por semana, 10': a) a fazer o "Spelling Bee"; b) a comunicar ao
professor o que não percebeu.
 Construção de uma árvore de conceitos em cada tema lecionado.
 Exercícios de expressão escrita 2 vezes por mês.
 Realizar exercícios de protocolo e demais técnicas associadas ao fomento e à
manutenção das capacidades físicas / da aptidão física; atividades do
Desporto Escolar.
 Campeonato da tabuada.
 Jogos tradicionais (ex: STOP ou Batalha Naval) adaptados aos conteúdos.
 Ditados.
 Fichas de reforço nas aulas de Apoio.

13
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PEDAGOGIA DA EMACIPAÇÃO














Apresentações orais com recurso às tecnologias.
Leitura e dramatização de histórias.
«A Hora da Escrita» - mural de partilha de textos pessoais.
Jogo “Quem é Quem” (figura histórica), com pesquisa prévia e registo de
informação.
Recontos, ilustrações, debates.
Localização em mapas projetados de espaços relevantes para o estudo do
tema/subtema
Recurso a plataformas digitais diferentes como forma de consolidar
conteúdos.
Elaboração de mapas conceptuais / Gamificação de alguns conteúdos
programáticos / visualização de filmes / séries / outros em contexto de sala
de aula.
Jogos pedagógicos / Campeonatos de matéria dada.
Intercâmbios com alunos de outras escolas / conhecer novas cidades e
tradições / escrever cartas / comunicar nas redes sociais / organizar viagens.
«Poisson d’Avril» / «La Chandeleur» / Artigos para o jornal da escola /
Postais em língua estrangeira /Jeu de rôle /Construção de um mural.
Observação / Desenho / Pintura / Escultura.
Professor(a) identifica um assunto; aluno visado prepara um exercício ou um
problema relacionado (com a ajuda de um colega, familiar ou o próprio prof.)
e propõe apresenta-lo à turma quando se sentir capaz e conhecedor.
Ilustração de pequenos recontos de fábulas ou contos populares; fazer
gravação áudio dos mesmos; construção de um documento que reúna a
imagem, a voz e a escrita.
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PEDAGOGIA DA SOCIALIZAÇÃO

 “Árvore dos Afetos”; Jogos de equipa e entreajuda; Teatros/Dramatizações.
 Desenvolver a aptidão física.
 Trabalhar a socialização, cooperação e entreajuda através dos jogos
coletivos.
 Estabelecer relações entre os conteúdos e as vivências dos alunos.
 Exercícios coletivos de aperfeiçoamento de textos produzidos pelos alunos.
 Oficinas de produção de textos individuais e coletivos.
 Trabalho de parceria entre alunos (tutoria entre alunos); Gaming como
estimulador.
 Formação de grupos em que os alunos com mais competências na disciplina
ajudam os colegas com mais dificuldade (Mentorias)
 Mentorias; Tarefas em conjunto (com 1 ou 2 elementos que ajudem os
restantes).
 Trabalhos de Grupo; Mentoria (aluno a ajudar colega com mais dificuldade);
Quizzes/Kahoot…
 Trabalho de parceria entre os alunos mais fortes e os que manifestam mais
dificuldades.
 Atividade “Fala que eu escuto” – 10’ no início de cada aula (face à
necessidade eu os alunos demonstram em falar das suas emoções).
 Coadjuvâncias para alunos com NEE; criação de equipas de estudo entre
alunos (Resp. aprendizagens)
 Desenvolver atividades que envolvam mais a família e/ou a comunidade.

PEDAGOGIA DA PESQUISA

 Aplicação no terreno de conteúdos disciplinares (Ex: Cálculo de áreas,
perímetros; volumes, etc.)
 Atividades práticas laboratoriais (suspensas durante a pandemia); Aulas de
campo.
 Aulas de turnos no Laboratório (3º Ciclo).
 Atividades de laboratório (trabalhos práticos).
 Trabalhos de Oficinas; Visitas (se possível); Pesquisa.
 Aulas mais práticas e menos teóricas.
 Análise de uma notícia do jornal televisivo ou de papel, explicitando o seu
interesse por ela e, depois o professor com os alunos clarifica, faz mobilizar
os conhecimentos da disciplina (e outras) de modo crítico e participativo.

PEDAGOGIA DE
PROJETO








«E assim vai o mundo das ciências!» - pares heterogéneos, durante uma
semana selecionam uma notícia dentro da área e apresentam o resultado de
forma original.
Mais trabalhos transdisciplinares.
Todas as semanas, um problema matemático, de preferência de
investigação/raciocínio.
Reconto de textos + gravação áudio + construção de vídeo-livro.
DAC / Ensino contextualizado / projetos de flexibilidade curricular.
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PEDAGOGIA DA
EXPLICAÇÃO
SUGESTÕES NÃO
CATEGORIZADAS

 Utilização de recursos digitais que abordem as temáticas de forma criativa.
 Abordar os conteúdos através de atividades lúdicas.
 Exemplificação de conteúdos recorrendo às vivências, vídeos, filmes…

Maior uso das tecnologias para todas as disciplinas.
Utilizar mais os meios tecnológicos.
Jornal de Parede; Jogo; Recursos digitais (ex: Quizzes)
Recursos educativos digitais.
Propostas do PAA (EPE).
Procurar, em cada Unidade Didática, encontrar interdisciplinaridade e
aprofundar os conhecimentos.
 Saber Respeitar / Saber Estar / Interesse na aprendizagem / Empenho.
 Obrigatoriedade de frequência de Oficinas; Obrigatoriedade de frequência de
Apoio no Secundário.
 Incentivar todos os alunos (3º Ciclo) a inscreverem-se nas oficinas F.Q. Essas
oficinas serão sempre de caráter prático e as atividades nelas desenvolvidas
irão ao encontro das lacunas nas aprendizagens do ano letivo anterior.







B - Voz aos alunos
1º Focus Group: Súmula dos resultados da sessão de 03/11
▪ No dia 03/11, estiveram presentes 4 alunos dos 10 convidados, foram selecionados os
alunos que, até à data, já tinham algum registo de ocorrência no GIAE. Trata-se de alunos
das várias turmas do 9ºano.
No que diz respeito à Parte I, os alunos consideram que os responsáveis pelo processo de
ensino e aprendizagem são os Diretores, o Ministro da Educação, os Professores, mas
também os representantes dos Encarregados de Educação, os Pais e os explicadores. Só
quando relembrados que a questão era sobre quem seria “a(s) pessoa(s) responsável(eis)
pelo processo de ensino e aprendizagem?” enfatizando a palavra aprendizagem é que os
alunos indicaram que eles próprios, como alunos, são também responsáveis pela
aprendizagem.
Passando à Parte II, estes alunos entendem que o seu compromisso com a melhoria do
processo de ensino e aprendizagem passa por estarem focados nas aulas, estudando e
trabalhando para melhorar, fazerem os trabalhos propostos (TPC) e respeitando os
professores. Passaram, igualmente, a mensagem que se os professores os cativarem,
porque, naturalmente, há uma maior empatia, ou porque os professores são mais
dinâmicos e diversificam as estratégias de atuação, será mais fácil conseguir um bom
comportamento por parte dos alunos e um maior envolvimento nas atividades propostas.
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Por outro lado, foi reconhecida a dificuldade que os alunos manifestam em propor
sugestões de atuação e atividades aos professores, dada a posição na hierarquia que estes
ocupam.
No que toca às formas de se comprometerem com a aprendizagem, estes 4 alunos
assinalaram a necessidade de dedicação ao estudo, o respeito pelos professores,
cumprimento das tarefas e o traçar objetivos consigo próprios.
Quando inquiridos sobre como aprendem melhor, os alunos concordaram com a
importância fundamental da atenção nas aulas para a retenção da matéria dada. De igual
modo, fizeram alusão à necessidade do treino, especialmente em disciplinas como a
Matemática.
Relativamente às metodologias de ensino/aprendizagem com que aprendem melhor, os
alunos assentiram na premência de dinamizar atividades fora da sala de aula, mesmo não
saindo da escola, na importância dos desafios e dos jogos, preferencialmente tecnológicos,
e no desenvolvimento de trabalhos mais práticos.
2º Focus Group: Súmula dos resultados da sessão de 10/11
Na sessão estiveram presentes 15 dos 19 alunos convidados, as faltas deveram-se à
sobreposição horária com o início das Olimpíadas da Matemática. Dos alunos presentes, 6
são do 7ºano, 3 do 8ºano, 1 do 9ºano e 5 do 10ºano.
Na Parte I - “Entendimento(s) sobre ensino e aprendizagem” – os alunos foram unânimes
em referir que são os professores, os alunos e os Pais/família os responsáveis pelo
processo de ensino e aprendizagem. Nesta questão salientaram a importância da iniciativa
e vontade dos alunos em querer aprender e do incentivo dos Pais/família para esse
processo. Um dos alunos fez alusão à importância do encorajamento dos alunos no
processo de autonomia e emancipação na construção e aquisição de conhecimentos, ora
por parte dos Pais, numa primeira fase, na infância, ora por parte dos professores, na fase
de escolarização.
No que concerne à Parte II – Formas de ensinar e aprender, quando questionados “De que
forma podes, como aluno, contribuir para a melhoria do processo de
ensino/aprendizagem?” os alunos concordaram na necessidade de todos se
consciencializarem que a sala de aula é um local para aprender, sendo fundamental estar
atento, concentrado e evitar as conversas paralelas. Acrescentaram, também, que o diálogo
(horizontal e vertical) é importante para enriquecer a aprendizagem e esclarecer dúvidas.
Por outro lado, salientaram o valor da participação ativa nas aulas e do respeito pelos
professores. Estes são quem melhor os pode compreender e ajudar no esclarecimento de
dúvidas e no simplificar das matérias/conteúdos, são, no fundo, quem consegue dar a
chave e o significado do conhecimento. Foi, ainda, referida a relevância do
“ensinar/explicar” a matéria a um colega, com vários alunos a indicar que se sentem mais
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capazes e confiantes quando experimentam a sensação de que explicaram bem a matéria a
um colega.
As respostas à questão “De que forma te podes comprometer a aprender?” foram
diversificadas, mas convergiram na importância da atenção nas aulas, na participação ativa,
no estudo diário e contínuo (nunca adiar o estudo), no esclarecimento de dúvidas. Foi,
igualmente, referido o interesse em antecipar os conteúdos, tirar notas nas aulas, a
necessidade de ser persistente (não desistir à primeira fragilidade/dificuldade), não ter
medo de errar, ser autodisciplinado e cumprir um horário de estudo. Os alunos, ainda,
fizeram alusão à ambição de querer dar o seu máximo e comprometer-se em alcançar os
seus objetivos.
Relativamente à questão “Já alguma vez pensaste de que forma consegues aprender
melhor?”, as respostas dos alunos centraram-se muito na atenção nas aulas e no estudo
individual. Este passa pela elaboração de resumos e esquemas e pela resolução de
exercícios, variando em função das disciplinas. Neste ponto, alguns alunos referiram que
aprendem melhor associando imagens aos conteúdos, outros, lendo em voz alta ou
“cantarolando” a matéria. De igual modo, mencionaram o valor de explicar a matéria a
alguém, ou mesmo, gravar uma explicação como se estivessem a “dar uma aula” e depois a
escutar repetidamente.
Quanto às metodologias de ensino/aprendizagem com que conseguem aprender melhor,
este grupo de alunos entende que há sempre a necessidade de uma explicação teórica, mas
a prática é fundamental. No que toca à exposição da matéria, consideram ser muito
importante que o professor consiga fazer essa explicação de um modo dinâmico, com uma
atitude positiva, para incentivar os alunos, utilizando imagens/vídeos e interatividade, bem
como diálogo (com os alunos). Na parte prática, a resolução de exercícios, individualmente,
em pares ou grupo, é motivadora. Os alunos aludiram à importância de serem desafiados
para apresentações orais, para realização de trabalhos de pesquisa e para o debate sobre
algumas temáticas. Foi consensual a importância de rentabilizar as tecnologias ao máximo.
Neste sentido, quando questionados sobre as potencialidades de algumas ferramentas
digitais, há alunos que consideram que os jogos digitais são importantes, pois, favorecem a
rapidez no raciocínio e a competitividade, bem como, captam a atenção dos alunos e
permitem aquisição e consolidação de conhecimentos; porém, outros há que veem nelas
pouco impacto efetivo na aprendizagem.
No que respeita ao potencial dos trabalhos de grupo para a aprendizagem, os alunos
observam que há vários aspetos positivos, nomeadamente, o favorecimento do
relacionamento interpessoal, mas, destacam, igualmente, aspetos menos conseguidos,
concretamente, o desigual investimento na tarefa por parte dos elementos do grupo.
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III- Operacionalização e Monitorização do PRA
Considerando os pressupostos pedagógicos, as orientações da tutela e a dinâmica interna
levada a cabo com vista à apropriação e à personalização de um referencial universal, o
presente documento apresenta um conjunto variado de intenções, de recursos pedagógicos
e didáticos e de sugestões de ações concretas norteadoras e reguladoras do processo de
desenvolvimento do Plano de Recuperação das Aprendizagens no AE de Barroselas.
A monitorização das ações desenvolvidas far-se-á periodicamente, em sede de Conselho
de Turma/de Docentes e de Área Disciplinar (ou com intervalos regulares em ações
promovidas pela equipa OQ) e anualmente, em função quer dos indicadores do Projeto
Educativo, quer – no caso do ano letivo em curso – no foco em 3 ações estratégicas que
decorrem de um exercício de compilação das sugestões e tácita expressão de
compromissos quer por parte dos docentes, quer dos alunos auscultados no período de
diagnose. Eis as ações estratégicas selecionadas para o ano letivo 2021/2022:

1. Projetos Interdisciplinares / DAC
AÇÃO ESTRATÉGICA
Planificar e dinamizar
projetos
interdisciplinares em
todas
as
turmas,
envolvendo,
no
mínimo, 3 disciplinas.

INDICADORES DE
AVALIAÇÃO
. Nº de projetos
interdisciplinares
por turma
. Nº de atividades
por disciplina por
projeto

MEIOS DE
VERIFICAÇÃO
Atas dos CT
Planos de Turma
Planificações
a
médio prazo
Relatórios
dos
Coordenadores
de
Departamento e Área
Disciplinar

METAS
Projetos: ≥ 1 por
turma em cada
ano letivo
Atividades
por
disciplina:
≥ 1 atividade por
disciplina
por
projeto

2. Promoção das tecnologias ao serviço da avaliação pedagógica
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO
Incluir
ferramentas . Nº de ferramentas
digitais e tecnológicas digitais
utilizadas
como meio de recolha como
meio
de
de informação.
recolha
de
informação
por
disciplina
AÇÃO ESTRATÉGICA

MEIOS DE
METAS
VERIFICAÇÃO
Relatórios
dos ≥ 1 por período
Coordenadores
de por disciplina
Departamento e Área
Disciplinar

AE de Barroselas │Plano de Recuperação das Aprendizagens 21|23

19

3. Trabalho experimental/de campo
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO
Implementar
. Nº de atividades
atividades
de realizadas
de
aprendizagem
de carácter
caráter
experimental/prático
experimental/prático e e contextualizado
contextualizado
(de
contacto com o meio)
AÇÃO ESTRATÉGICA

MEIOS DE
METAS
VERIFICAÇÃO
≥ 2 por turma por ano
Atas dos CT
letivo
Planos de Turma
Planificações
a
médio prazo
Relatórios
dos
Coordenadores
de
Departamento
e
Área Disciplinar
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A Coordenadora do Observatório de Qualidade
Rosa Maria Ribeiro da Cruz

Apresentado em Conselho Pedagógico, em 24/11/2021
A Diretora
Maria da Conceição Ferreira Cancela
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