Assunto: Jornadas 21|23 Escola+
Exmo./a Senhor/a Diretor/a

Lisboa, 21 de setembro de 2021
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.
Dada a relevância deste Plano, importa apostar na sua divulgação e no diálogo entre
as escolas, por forma a facilitar a apropriação contextualizada, integrada e eficaz das
medidas e ações específicas. Com este objetivo, irão decorrer as Jornadas 21|23
Escola+ nos dias 27, 28 e 29 de setembro, entre as 9h00 e as 13h00, por
videoconferência.
Convidamos, assim, todos os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas a
participar nestas jornadas. O programa e as instruções relativas à inscrição, quer no
evento quer nas sessões paralelas, seguem apensas à presente comunicação eletrónica.
A inscrição é efetuada até às 12 horas de sexta-feira, dia 24 de setembro, através da
seguinte hiperligação: https://area.dge.mec.pt/dirjornadas/
Tendo em consideração a dimensão da sala zoom disponível, apenas poderá participar
nestas jornadas um elemento por cada agrupamento de escolas/escola não agrupada.
Certos de que as Jornadas 21|23 Escola+ serão uma excelente oportunidade de
mobilização e envolvimento da escola no desenvolvimento de medidas de reforço das
aprendizagens que ficaram comprometidas durante a fase crítica da pandemia,
enviamos os nossos melhores cumprimentos,
O Diretor-Geral da Educação

José Victor Dos
Santos Duarte
Pedroso
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Jornadas 21|23 Escola+
27, 28 e 29 setembro 2021

27 setembro
09h00 – Abertura | João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação
09h30 – Plano 21|23 Escola+ | José Víctor Pedroso, Diretor-Geral da Educação
10h00 – Sessões paralelas*
11h00 – Sessões paralelas*
12h00 – “Moving forward, Covid and all” | Fernando M. Reimers, Harvard University
(tradução simultânea)

13h00 – Encerramento | João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação

28 setembro
09h00 – Sessões paralelas*
10h00 – Sessões paralelas*
11h00 – Sessões paralelas*
12h00 – “What should we keep on doing and what should we stop?” | Suzanne Dillon,
Coordenadora do Projeto OECD Future of Education and Skills 2030 (tradução simultânea)
13h00 – Encerramento | João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação

29 setembro
09h00 – Sessões paralelas*
10h00 – Sessões paralelas*
11h00 – Sessões paralelas*
12h00 – “O lugar do equilíbrio emocional e do bem-estar dos alunos, professores e
restante comunidade escolar, associado à voz dos alunos, no plano de recuperação das
aprendizagens” | Margarida Gaspar de Matos, Task Force Saúde Mental
13h00 – Encerramento | João Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Educação

Inscrições
https://area.dge.mec.pt/dirjornadas/
Poderá inscrever-se apenas um elemento por Unidade Orgânica.
No ato de inscrição deverão ser identificados os temas em que pretende participar, num
total de oito (um tema para cada sessão paralela).
O número de vagas para cada sessão paralela é limitado, pelo que será considerada a
ordem de inscrição.
Para informações adicionais contacte-nos através de: jornadas@dge.mec.pt

*Sessões paralelas – 27, 28 e 29 setembro
Tema 1: Leitura orientada em sala de aula
Tema 2: Instrumentos de apoio à leitura
Tema 3: Diagnóstico e avaliação
Tema 4: Gestão flexível de turmas
Tema 5: Anos de transição de ciclo
Tema 6: Organização semestral do calendário escolar
Tema 7: Recuperação e Matemática
Tema 8: Apoio tutorial específico
Tema 9: A participação dos alunos na recuperação das aprendizagens
Tema 10: A eficácia das medidas de recuperação de aprendizagens
Tema 11: Indicadores de apoio à tomada de decisão
Tema 12: Inclusão e Português Língua Não Materna (PLNM)
Tema 13: A arte como instrumento para a recuperação
Tema 14: Educação pré-escolar: Planeamento e Avaliação
Tema 15: Recuperação e diversificação de estratégias no Ensino Profissional
Tema 16: Os Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE)
Tema 17: O equilíbrio emocional no regresso à escola
Tema 18: Recuperar Experimentando: Ciência Viva na Escola
Tema 19: Diários de Escrita

