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ENQUADRAMENTO DO NORMATIVO 

 
▪ Orientações ano letivo 2020/2021 (DGEstE, DGE, DGS) 

▪ Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 (DGEstE) 

▪ Despacho n.º 6906-B/2020 

▪ Decreto-Lei no 54/2018, de 6 de julho 

▪ Decreto-Lei no 55/2018, de 6 de julho 

 

 

OBJETIVOS: 
▪ Recuperar e ou consolidar as aprendizagens desenvolvidas no E@D, no ano letivo 2019/2020, através 

da implementação de um conjunto de atividades que permitam dar condições concretas de 

aprendizagem a todos os alunos; 

▪ Promover a igualdade de oportunidades educativas a todos os alunos durante o seu processo de 

ensino/aprendizagem independentemente de ser Presencial, Misto ou E@D; 

▪ Desenvolver o conceito de Educação Inclusiva. 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 
Propõe-se que o Plano de atividade de recuperação e consolidação de aprendizagens possa contemplar duas opções 

na sua implementação, de acordo com as decisões dos Departamentos/Grupos Disciplinares/Conselhos de Turma: 

A) Utilizar as 1.ª/2.ª semanas para diagnóstico/balanço das Aprendizagens Essenciais abordados no período 

de E@D; 

B) A recuperação das aprendizagens será feita ao longo do ano letivo e sempre que se justificar o reforço dos 

conteúdos abordados no ano 2019/2020. 
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Identificação das Aprendizagens Essenciais a recuperar/consolidar pelo aluno e das áreas de 

competências do Perfil do Aluno fundamentais para o sucesso educativo futuro 

7.º Ano 

 
As aprendizagens essenciais do 6º ano não são estruturantes para o sucesso dos alunos do 
7º ano, pelo que não será necessária à sua consolidação. 
 

8.º Ano 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
 
Relacionar a ação de agentes de geodinâmica externa (água, vento e seres vivos) com a 
modelação de diferentes paisagens, privilegiando o contexto português. 
 
Interpretar modelos que evidenciem a dinâmica de um curso de água (transporte e 
deposição de materiais), relacionando as observações efetuadas com problemáticas locais 
ou regionais.  
 
Identificar aspetos característicos de paisagens magmáticas, sedimentares e metamórficas, 
relacionando-os com o tipo de rochas presentes e as dinâmicas a que foram sujeitas após a 
sua formação. 
 
Relacionar algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma como o ser 
humano as utiliza 
 
Analisar criticamente a importância da ciência e da tecnologia na exploração sustentável dos 
recursos litológicos, partindo de exemplos teoricamente enquadrados em problemáticas 
locais, regionais, nacionais ou globais. 
 
Explicitar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da vida na 
Terra. 
 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
 
selecionar informação pertinente em fontes diversificadas; 
organizar de forma sistematizada a leitura e estudo autónomo; 
analisar factos, teorias e situações, identificando os seus elementos ou dados; 
mobilizar o discurso oral e escrito de forma a expressar uma tomada de posição; 
analisar textos com diferentes pontos de vista; 
 

9.º Ano 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
 
Explicar o modo como a poluição, a desflorestação, os incêndios e as invasões biológicas 
podem afetar os ecossistemas. 
 
Interpretar a influência de alguns agentes poluentes nos ecossistemas, partindo de 
problemáticas locais ou regionais e analisando criticamente os resultados obtidos.  
 
Explicar a importância da recolha, do tratamento e da gestão sustentável de resíduos e propor 
medidas de redução de riscos e de minimização de danos na contaminação da água 
procedente da ação humana. 
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Salienta-se a necessidade de docentes e encarregados de educação articularem com a EMAEI para delinear estratégias 

e encontrar recursos que permitam a implementação das medidas previstas nos RTP e nos PEI dos alunos, de forma a 

favorecer a inclusão dos mesmos. 

 

LINHAS ORIENTADORAS PARA O PLANO DE ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 

Estratégias para a implantação do Plano de atividades de recuperação e consolidação das aprendizagens, no 

próximo ano letivo 2020/2021. 

• Ter em consideração o cumprimento das planificações do ano anterior; 

• Partilhar informações com os professores da disciplina, sempre que possível (se não for o mesmo) das dificuldades 

sentidas no E@D vs perfil de turma/aluno; 

• Consolidar e reforçar a componente prática que ficou comprometida no E@D; 

• Realizar atividade de diagnóstico, até às duas primeiras semanas de aulas, de modo a fazer um levantamento dos 

alunos que necessitem de maior apoio; 

• Consolidar/recuperar aprendizagens essenciais que sejam determinantes para o ano letivo 2020/2021; 

• Desenvolver trabalho no Centro de Apoio a Aprendizagem (CAA) para colmatar as dificuldades mais prementes dos 

alunos, nos diversos domínios na disciplina de Ciências Naturais; 

• Ativar estratégias diversificadas (recurso às mentorias, uso das tecnologias, etc.) para o desenvolvimento das 

competências; 

• Utilização da plataforma Teams para esclarecimentos e complemento pedagógico. 

 

 

Relacionar a gestão de resíduos e da água com a promoção de um desenvolvimento 
sustentável. 
 
Analisar criticamente os impactes ambientais, sociais e éticos de casos de desenvolvimento 
científico e tecnológico no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida 
das populações humanas. 
 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
 
analisar textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando 
um ponto de vista próprio; 
 
usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens através de imagens, modelos, 
gráficos, tabelas, textos; 
 
mobilizar o discurso oral e escrito de forma a expressar uma tomada de posição; 
 

Nota: As planificações foram cumpridas integralmente nos três níveis de ensino no ano transato embora alguns 
conteúdos tenham sido simplificados e as atividades laboratoriais suspensas durante o período de 
confinamento. 
As aprendizagens essenciais acima listadas serão trabalhadas no presente ano letivo sempre que forem 
pertinentes para os atuais conteúdos.  
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ATIVIDADES (DEBATES, PRODUÇÃO DE TEXTOS DE OPINIÃO) QUE EXPLOREM OS SEGUINTES TEMAS: 

 
• 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. 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE TRABALHO DIVERSIFICADAS (TRABALHO INDIVIDUAL/PEQUENO GRUPO/GRUPO-

TURMA)  

• Produção de textos individuais. 

• Fichas e exercícios de aula ou na plataforma teams 

• Aulas no exterior aproveitando os espaços verdes da escola. 

 
MONITORIZAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORREGULAÇÃO E AVALIAÇÃO FORMATIVA E SISTEMÁTICA. 

• Trabalhos escritos 

• Apresentações orais 

• Produção de materiais para divulgação à comunidade (posters científicos, cartazes, notícias para a página web 

do agrupamento) 

• Interação oral (pergunta-resposta-sistematização) 

• Fichas de trabalho em sala de aula ou na plataforma teams. 

• Testes 

 

 

CONCLUSÃO 

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

• Recuperar lacunas existentes;  

• Recuperar alunos com reduzido nível de desempenho; 

• Melhorar as aprendizagens/desempenho dos alunos; 

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

dos alunos); 

• Criar hábitos de trabalho e regras do saber estar e saber ser. 


