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2.as JORNADAS 21|23 ESCOLA+ 

 

As No âmbito 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, realizaram-se, no dia 12 de janeiro de 2022, as 2.as Jornadas 21|23 Escola+, na 

modalidade a distância, dirigidas a todos os Diretores dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não 

Agrupadas. Pretendeu-se com esta iniciativa dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser 

realizado pelas escolas e proporcionar momentos de reflexão conjunta, continuando o trabalho 

iniciado nas 1.as Jornadas (https://escolamais.dge.mec.pt/noticias/jornadas-2123-escola). De 

modo a promover a participação de todos os intervenientes, estas foram organizadas em sessões 

plenárias transmitidas em direto pelo canal da Direção-geral da Educação no YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=YGfb6od1CDg&t) e em sessões temáticas. Os vídeos de 

todas as sessões serão disponibilizados em  https://escolamais.dge.mec.pt/pra-2as-jornadas. 

 

As sessões temáticas organizaram-se em sete temas: Recuperar e Valorizar o Bem-Estar, 

Recuperar Experimentando – Clubes Ciência Viva na Escola, A Escrita e a Leitura ao Serviço das 

Aprendizagens, Trilhar Novos Caminhos no Ensino Profissional com a Recuperação das 

Aprendizagens, Recuperar com Arte e Humanidades, Explorar os Itens da Avaliação Externa em 

Sala de Aula – Contributos para a Avaliac ̧ão Pedagógica e Acompanhamento Regular da 

Implementação e Operacionalização do PRA. Estas sessões foram dinamizadas pelos serviços 

centrais do Ministério da Educação e contaram com a colaboração de outros intervenientes 

ligados à educação numa ótica quer de partilha de práticas, quer de apresentação de modelos 

de aplicação das medidas. 

 

Na primeira sessão plenária, foi apresentada a Portaria n.º 306/2021, pretendendo-se 

dessa forma fomentar a apropriação dos seus termos e condições. 

 

Aquando da conferência plenária “Organização da Escola em Tempo de Pandemia” 

dinamizada pelo Doutor Paulo Santiago, chefe da Divisão de Assessoria e Implementação de 

Políticas da Direção da Educação e Competências da OCDE, os participantes tiveram a 

oportunidade de assistir a uma reflexão sobre a organização da Escola e as áreas de 

oportunidade proporcionadas pela pandemia. Dividida em três grandes temas (Realizar nova 

missão dos sistemas educativos, Alcançar o potencial de cada aluno e Fortalecer a capacidade 

e a organização das escolas), o conferencista abordou questões como, por exemplo, a 

integração de novos objetivos de aprendizagem, a integração das tecnologias digitais na 
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aprendizagem, a promoção de novos métodos de ensino, a satisfação das necessidades 

socioemocionais dos alunos e o fortalecimento da profissão docente.   

 

O site do Plano 21|23 Escola+ elenca as ações específicas e constitui-se como repositório 

de todos os recursos de apoio às escolas e é atualizado com regularidade. Convidamo-lo a 

consultar todos os recursos que foram disponibilizados desde a data da sua implementação, 

em: https://escolamais.dge.mec.pt/. 
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