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ALGUNS NÚMEROS DA EPD 
 
A Escola Portuguesa de Díli foi inaugurada a 6 de dezembro de 2002 com dois grupos da educação 

pré-escolar e quatro turmas do 1º CEB, num total de 144 crianças e seis docentes. A população 

docente e discente da EPD foi aumentado ao longo dos anos e, no ano letivo 2021/2022, conta com 

um total de 1233 alunos, desde a Educação Pré-Escolar ao 12º ano, e 66 docentes. 

 

 Evolução do nº de alunos/nível de ensino desde o ano letivo 2015/2016: 

 

  

Nível de Ensino 

Total de Alunos 

Ano Letivo 
2015/2016 

Ano Letivo 
2016/2017 

Ano Letivo 
2017/2018 

Ano Letivo 
2018/2019 

Ano Letivo 
2019/2020 

Ano Letivo 
2020/2021 

Ano Letivo 
2021/2022 

Educação Pré-
Escolar 

193 228 256 286 314 324 289 

Ensino Básico 
1º Ciclo 

261 316 339 259 406 444 472 

Ensino Básico 
2º Ciclo 

116 
 

110 115 130 164 150 163 

Ensino Básico 
3º Ciclo 

168 192 152 148 173 185 184 

Ensino 
Secundário 

97 112 134 153 161 129 125 

TOTAL 835 958 996 1076 1218 1232 1233 

 

 

 No início do ano letivo 2020/2021, 87,4% dos alunos da EPD são de nacionalidade 

timorenses, distribuindo-se os restantes 12,6% por diversas nacionalidades: 

 

Total de alunos por nacionalidade 

Nível de Ensino Timor Portugal Brasil Moçambique 
Cabo-
Verde 

Malásia 

República 
Popular 

Democrática 
da Coreia 

República 
da Coreia 

Território 
Britânico do 

Oceano 
Indico 

Indonésia Iémen Cuba Total 

Pré-Escolar 298 22 2     1       1     324 

1.º Ciclo 403 28 5 1 1     2 2 1 1   444 

2.º Ciclo 117 29 2 1               1 150 

3.º Ciclo 153 28 3 0       1         185 

Secundário 106 18 1   2   1   1       129 

Total de 
Alunos 

1077 125 13 2 3 1 1 3 3 2 1 1 1232 
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 Dados do sucesso escolar nos últimos seis anos letivos: 

 

Nível de 
Ensino 

Sucesso Escolar 

Ano Letivo 
2015/2016 

Ano Letivo 
2016/2017 

Ano Letivo 
2017/2018 

Ano Letivo 
2018/2019 

Ano Letivo 
2019/2020 

Ano Letivo 
2020/2021 

1º Ciclo 95% 95% 94% 94%  100%  94% 

2º Ciclo 89% 91% 96% 96%  99%  92% 

3º Ciclo 79% 86% 85% 85%  96%  81% 

Secundário 83% 83% 97% 97%  87%  89% 

 

 

 No ano 2020/2021, todos os alunos que se candidataram ao ensino superior português 

entraram foram bem-sucedidos, com 85,7% dos alunos candidatos a entrar na sua 1ª 

opção, conforme se pode verificar no quadro que a seguir se apresenta: 

 
Ingresso no Ensino Superior Português - 2020/2021 

Nº Alunos 
candidatos 
ao Ensino 
Superior 

Regime 1ªOp 2ªOp 3ªOp Universidades Cursos 

18 Especial-G 15 2 1 

Instituto Politécnico de Coimbra 

Universidade Nova de Lisboa 

Universidade do Porto 

Universidade de Aveiro 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Universidade do Minho 

Instituto Superior Técnico 

Universidade do Algarve 

Universidade de Coimbra 

Engenharia Informática 

Medicina 

Gestão e Planeamento de Turismo 

Arquitetura 

Finanças 

Direito 

Economia 

Línguas e Relações Empresariais 

Turismo 

Engenharia e Gestão Industrial 

Línguas Modernas 

Ciência Política 

1 Especial-B 1     Universidade do Minho Psicologia 

2 Emigrantes 2     
Universidade do Porto 

Universidade de Lisboa 

Bioengenharia 

Engenharia Biomédica 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
O Plano de Contingência a EPD pretende uniformizar formas de operacionalização, nos diversos 

cenários de aprendizagem (Regime Presencial, Misto e à Distância), salvaguardando o 

acompanhamento próximo dos alunos e a saúde individual e coletiva.  

 

A elaboração do Plano de Contingência da EPD assentou nos seguintes pressupostos: 

 A necessidade da implementação de vários tipos de regime de ensino e de aprendizagem, 

em função das condições específicas existentes em cada momento; 

 A necessidade de manter ativa a relação dos alunos com a escola; 

 A necessidade de uniformar procedimentos, definindo como canais de comunicação entre 

professores, alunos e encarregados de educação as plataformas Classroom e Meet; 

 A criação de endereços electrónicos institucionais para alunos e encarregados de educação, 

de modo a facilitar a comunicação com a escola e a utilização das plataformas Classroom e 

Meet; 

 A diversidade de contextos familiares existentes na comunidade escolar da escolar; 

 O reforço da formação dos docentes, através do centro de formação, na área das novas 

tecnologias e na utilização das plataformas digitais “adotadas” na escola. 

 Sendo o modelo de Ensino à Distância uma dinâmica (agora) melhor dominada por todos, e 

considerando que as condições de implementação são agora mais favoráveis, haverá um 

reforço das sessões síncronas previstas, ao nível do Ensino Básico. 

 

Em qualquer um dos regimes de ensino e de aprendizagem (presencial, misto e à distância), a EPD 

assume a obrigatoriedade do uso das plataformas que estão definidas para a escola desde o ano 

letivo 2020/2021 (Classroom e MEET). Por se considerarem uma mais-valia, enquanto ferramentas 

de trabalho para os docentes e discentes, é fundamental que o seu manuseamento seja efetuado 

de forma sistemática e eficaz, em qualquer dos regimes nomeadamente, e no atual momento, no 

regime presencial. A utilização destas ferramentas, para efeitos de elaboração de trabalhos simples 

ou outra qualquer atividade, irá proporcionar aprendizagens e a criação de rotinas, fundamentais 

para um eventual regresso ao ensino à distância.  
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Regime presencial 

 
O procedimento do regime presencial está definido no Plano de Atuação para os diferentes níveis 

de escolaridade, com os ajustamentos necessários, nomeadamente, no uso e utilização das 

plataformas digitais Classroom e Meet como preconizado no presente documento.  

 

Regime misto 

 

Educação pré-escolar  

 O regime misto não é aplicável à Educação Pré-escolar (dificuldade de controlar alguns 

pressupostos do regime misto, nomeadamente o distanciamento social e a utilização de 

máscaras). 

 Sem prejuízo da aplicação das normas e orientações das entidades timorenses e da tutela, 

numa situação de regime misto (parte presencial e parte de ensino à distância), a Educação 

Pré-escolar funcionará ou em regime presencial ou em regime de educação à distância. A 

escola decidirá em cada momento a situação a adotar.  

 Quando a opção for de regime presencial, são reforçadas as medidas de higienização e 

limpeza dos espaços e materiais, bem como uma maior proteção das educadoras e do 

pessoal auxiliar em contexto de sala de aula. Os períodos de intervalo são reorganizados 

para que cada grupo tenha o seu período de intervalo desfasado dos restantes grupos da 

Educação Pré-escolar.  

 

Restantes ciclos de ensino 

 Desdobramento de cada turma em dois turnos; 

 Cada turma funcionará em horário semanal intercalado em relação aos dias da semana: 

uma parte dos alunos frequentará a escola no seu horário normal às 2ª, 4ª e 6ª e a outra 

parte às 3ª e 5ª. Na semana seguinte haverá a troca dos dias entre os turnos; 
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 No 1º ciclo as atividades devem ser preparadas pelo professor titular de modo a que, 

semanalmente, os alunos que se encontrem em casa nos dias determinados, tenham 

trabalhos para realizar durante esse período. 

 Nos restantes ciclos de ensino a preparação das atividades são da responsabilidade dos 

professores das diferentes disciplinas. 

 No 9º ano, nas disciplinas de exame, Português e Matemática, cada turno terá mais dois 

tempos letivos presenciais, quinzenalmente, a serem definidos pela escola. Nos 11º e 12º 

anos, nas disciplinas de exame o procedimento será idêntico. 

 

Ensino à Distância 

 

Alunos/EE com acesso à internet 

 O/A Educador(a)/professor titular/diretor de cada grupo/turma cria uma sala de aula na 

plataforma Classroom e convida os respetivos professores e alunos. 

 No 2º e 3º ciclos e ensino secundário o diretor de turma cria um tópico para cada disciplina, 

na respetiva sala de aula da plataforma Classroom.  

 O docente cumpre o seu horário semanal, encontrando-se disponível para os alunos no 

horário do seu grupo/turma/disciplina. As aulas são sumariadas nos mesmos termos do 

regime presencial, bem com as faltas dos alunos.  

 Os momentos síncronos são realizados com recurso à plataforma Meet, devendo ter uma 

duração mínima de 20 a 30 minutos. O professor adapta a duração dos momentos síncronos 

às respetivas turmas/anos de escolaridade. Os momentos síncronos devem ser 

complementados com uma tarefa que o professor disponibilizada na plataforma Classroom 

e que o aluno desenvolve até ao final do tempo da aula em causa. 

 Deve ser privilegiada a ferramenta Google Forms para a realização de tarefas/teste de 

avaliação. O professor deve dar sempre feedback dos trabalhos realizados. 

 Devem ser evitadas propostas de trabalhos e/ou tarefas para além das atribuídas no 

decurso dos momentos síncronos e assíncronos, adaptando-as ao ano de escolaridade. 
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 Todos os professores devem continuar a cumprir os critérios de avaliação gerais da escola e 

específicos das suas disciplinas, ajustando-os, quando necessário, ao regime de ensino à 

distância. 

Alunos/EE sem acesso à internet 

 O E@D é organizado em Planos Quinzenais de trabalho que são concebidos pelos docentes, 

de acordo com o respetivo ciclo de ensino.  

 Educadores/professores titulares/professores das disciplinas concebem os respetivos planos 

de trabalho quinzenais. 

 O diretor de turma, o professor-titular ou a educadora centraliza o processo dos planos 

quinzenais de trabalho, enviando-os para a Reprografia, onde serão devidamente 

identificados e organizados em envelopes/aluno. 

 O aluno/EE dos alunos do 1º ciclo e crianças da educação pré-escolar levanta na 

reprografia da escola os diferentes planos quinzenais. 

 As tarefas inerentes a cada um dos planos são desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

quinzena. Terminada a quinzena os trabalhos são entregues na reprografia, 

devidamente identificados. Nesse momento, se se mantiverem as condições, os alunos 

levantam as tarefas da quinzena seguinte, e assim sucessivamente. 

 Sempre que possível os contactos entre as educadoras/professores com as suas 

crianças e alunos (através dos encarregados de educação no pré-escolar e 1.º ciclo) 

podem ser realizados por SMS, sugerindo-se a constituição de grupos no WhatsAPP, 

para o efeito. 

 As dúvidas poderão ser esclarecidas também no envelope do plano quinzenal seguinte. 

 Educadores e professores titulares corrigem, avaliam e dão feedback às crianças e alunos, 

através dos seus EE, utilizando os canais de comunicação definidos. Nos 2º e 3º ciclos e no 

ensino secundário os professores enviam essas informações aos diretores de turma, que 

depois as fazem chegar aos respetivos EE. 
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PLANO DE ATUAÇÃO 

 
O Plano de atuação da EPD surge após um longo período caracterizado por situações atípicas que 

provocaram sucessivos períodos de encerramento da escola. Não obstante as dificuldades sentidas, 

a escola soube adaptar-se e reinventar-se para dar resposta às exigências do momento, tendo 

conseguido criar condições para que fossem implementadas estratégias nunca antes 

experienciadas.  

No início do presente ano letivo o plano de atuação foi objeto de revisão, atendendo ao pleno 

funcionamento da escola, em regime presencial. Assim, foi necessário definir e colocar em prática 

um conjunto de procedimentos necessários para garantir a segurança de todos, alunos, professores 

e funcionários administrativos e operacionais, do ponto de vista epidemiológico, pessoal e social. 

Foram definidas normas de atuação em quatro áreas distintas: 

i) Segurança epidemiológico para toda a comunidade escolar; 

ii) Planeamento curricular e pedagógico – Plano de Recuperação; 

iii) Estratégias e Metodologias de ensino e de aprendizagem; 

iv) Formação e operacionalização de estratégias e metodologias no quadro do E@D. 

 

Segurança epidemiológico para toda a comunidade escolar 

 
Destacam-se algumas medidas colocadas em prática: 
 

 Definição de espaços de entrada e saída da escola diferentes, devidamente assinalados, 

para professores, funcionários, alunos e encarregados de educação; 

 Uso obrigatório de máscara durante a permanência na escola, por parte de visitantes, pais 

e encarregados de educação, alunos, professores e restantes trabalhadores da escola; 

Excetuam-se a esta regra crianças da Educação Pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico. 

 Lavagem e higienização das mãos à entrada e saída da sala de aula. Todas as salas 

dispõem de gel desinfetante, na entrada e na secretária do professor. 

 Desfasamentos dos horários de almoço; 



 
 

 

Memorando - EPD 
Novembro.2021 
 

 10|19 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  

ANO LETIVO 2021.2022 

 Limpeza e higienização sistemática de objetos e espaços comuns; 

 Nas salas de aula foram colocadas divisórias em acrílico em todas as mesas, mas 

continua a ser obrigatório o uso contínuo de máscaras de proteção, para alunos e 

docentes.  

 Não é permitida a partilha de material entre alunos nem os ajuntamentos de alunos, 

devendo manter-se o distanciamento social; 

 Na biblioteca foram também providenciadas medidas para que o distanciamento social 

possa ser igualmente preservado (telas em acrílico nas mesas equipadas com 

computadores e afastamento dos restantes espaços sentados). 

 Na reprografia, estão assinalados marcas no chão, que identificam os lugares a ser 

ocupados pelos seus utilizadores, com o respetivo distanciamento social, havendo um 

espaço para os alunos e o público em geral, e outro, diferente e separado, para os 

docentes da escola. 

 No bar da escola estão também assinaladas marcas que identificam os lugares a ser 

ocupados pelos seus utilizadores, garantindo o distanciamento social. Após serem 

servidos, os alunos e restantes utilizadores devem afastar-se do espaço do bar.  

 Desfasamento dos horários das crianças do pré-escolar, de modo a minimizar ajuntamentos 

de pais e encarregados de educação; 

 

Procedimentos adotados perante um caso suspeito de COVID-19  

 Em sala de aula, perante a observação de um aluno com sintomas compatíveis com o 

coronavírus, o professor encaminha-o ao gabinete médico, garantindo que será 

devidamente acompanhado por um adulto. O aluno deve ser alertado para que, durante o 

trajeto, não contactar com objetos nem superfícies. 

 No gabinete médico, caso se confirmem as suspeitas, o aluno é colocado numa sala de 

isolamento (sala Sophia de Mello Breyner Andresen), onde aguarda a chegada do respetivo 

encarregado de educação que, entretanto, foi contactado. 

 Fora da sala de aula, perante a observação de sintomatologia compatível com o coronavírus, 

o aluno deve dirigir-se ao gabinete médico, onde a situação será avaliada. Após a avaliação 
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da situação do aluno, se se confirmarem as suspeitas, adota-se o procedimento referido 

para o caso suspeito em contexto de sala de aula. 

 No caso de observação de sintomas suspeitos em pessoal docente ou não docente, será 

feita a avaliação no gabinete médico e, caso se confirmem as suspeitas, deverão ser 

encaminhados para casa, garantindo as condições de segurança. 

 Gabinete médico e sala de isolamento serão devidamente limpas e higienizadas, após o seu 

abandono pelos casos confirmados de coronavírus. 

 Alunos, pessoal docente e pessoal não docente que testem positivo ao coronavírus deverão 

ficar em isolamento profilático e seguir as recomendações da DGS.  

 Em qualquer dos casos, o regresso à escola só acontecerá com a apresentação de um PCR 

negativo, depois de cumprido o período de isolamento recomendado pela DGS. 

 

Planeamento curricular e pedagógico – Plano de Recuperação 

 

 O Plano de Recuperação das Aprendizagens não efetuadas deverá ser realizado ao longo do 

ano letivo 2021/2022, mas de forma mais intensiva nas 5 primeiras semanas de atividades 

letivas; 

 O Plano de Recuperação deve ter por base Roteiro “Orientações para a Recuperação e 

Consolidação das Aprendizagens” e as Aprendizagens Essenciais (AE).  

 

Estratégias e Metodologias de ensino e de aprendizagem 

 

A EPD-CELP definiu as seguintes medidas complementares ao ensino e à aprendizagem 

presencial: 

a. Atribuição de um endereço electrónico institucional a todos os professores; 

b. Atribuição de um endereço electrónico institucional a todos os alunos (do 1.º ciclo ao 

ensino secundário); 
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c. Atribuição de um endereço electrónico institucional a todos os pais e encarregados de 

educação do pré-escolar; 

d. Obrigatoriedade de utilização da plataforma Classroom, como ferramenta 

complementar ao Regime Presencial, nomeadamente para a atribuição de tarefas, 

repositório de materiais de suporte às aulas presenciais ou apenas como veículo de 

comunicação entre professores e alunos.  

e. Ao longo do ano letivo, professores e alunos devem desenvolver atividades nas 

plataformas Classroom e Meet, de modo a garantir uma resposta mais eficiente em 

situação de Ensino à Distância, quer nos momentos assíncronos, quer nos síncronos. 

 

Formação e operacionalização de estratégias e metodologias no quadro do 
E@D. 

 

O Centro de Formação da EPD- CELP tem promovido e continuará a promover formação no âmbito 

da capacitação digital docente, nomeadamente ao nível da utilização de plataformas/ferramentas 

digitais de apoio ao processo de ensino e aprendizagem.  
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PLANO DE VACINAÇÃO 

 
Nos dias 28 e 29 de outubro deu-se início ao processo de vacinação dos alunos da EPD, dos 12 aos 

18 anos, com a ministração da 1ª dose da vacina Pfiser.  

Nos dias anteriores foram realizadas reuniões de informação e sensibilização destinadas a 

professores e, posteriormente, a encarregados de educação. 

Antecipadamente foi estabelecido um horário de vacinação, organizado por turmas, e cada turma 

esteve sempre acompanhada pelo diretor de turma e respetivo secretário. 

Foi preparado um posto de registo e vacinação dos alunos (Lab. CN) e duas salas de recobro, onde 

estes permaneceram durante 30 minutos após a toma da vacina. Durante o recobro foram 

distribuídos sumos e águas aos alunos, bem como um pequeno lanche.  

O processo de vacinação esteve a cargo de uma equipa de médicos e enfermeiros de Direção Geral 

de Saúde, destacada para o efeito. Professores e funcionários da EPD acompanharam e apoiaram 

esta equipa. 

A 2ª dose da vacina está prevista para o próximo dia 19 de novembro. A decisão de concentrar a 

administração da 2ª dose num único dia decorre do processo de vacinação ter sido muito célere 

nos dias 28 e 29 e, estando já parte dos registos dos alunos efetuados, considerou-se que um dia 

seria suficiente. Esta decisão teve o aval da Diretora Geral de Saúde. 
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CENTRO DE FORMAÇÃO 
 
O Centro de Formação da Escola Portuguesa de Díli (CFEPD) é um centro acreditado pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) desde 2016. 

O CFEPD constitui um espaço fundamental para a formação dos seus recursos humanos e para a 

promoção da língua e cultura portuguesas, e tem contribuído para o estreitar das relações de 

cooperação com entidades externas, no domínio da educação e formação.  

Estando definido no Projeto Educativo que a Escola Portuguesa de Díli (EPD) tem como missão 

“consagrar-se como uma instituição de ensino de referência na prestação de um serviço público, 

enquanto veículo da língua e cultura portuguesas, alicerçando saberes e visando a formação de 

cidadãos competentes e socialmente intervenientes”, o CFEPD tem desenvolvido um conjunto de 

ações e atividades formativas, quer ao nível interno, quer ao nível externo. 

Ao nível interno, para além de desenvolver atividades destinadas a alunos, dá resposta às 

necessidades de formação do pessoal docente e não docente, dispondo de uma bolsa de 

formadores acreditados em vários domínios. 

O CFEPD tem 11 ações de formação com acreditação própria. Nelas já participaram inúmeros 

docentes, não só da EPD, como também de outros projetos de cooperação, nomeadamente o 

projeto CAFE e o projeto Pró-Português. 

O CFEPD assumiu o Plano de Capacitação Digital de Docentes, integrado no Plano de Ação para a 

Transição Digital, que decorre em Portugal nos diversos sectores da função pública, aprovado 

pela Resolução de Conselho de Ministros nº 30/2020, de 21 de Abril.  

Numa primeira fase, através da realização de um questionário (o “Check-in”), os professores foram 

posicionados em três níveis de proficiência digital: 

o Nível 1 – 8 docentes; 

o Nível 2 – 43 docentes; 

o Nível 3 – 6 docentes. 



 
 

 

Memorando - EPD 
Novembro.2021 
 

 15|19 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  

ANO LETIVO 2021.2022 

Feita esta seleção de docentes, estão previstas oficinas de formação de “Desenvolvimento de 

Competências digitais profissionais e pedagógicas”, para cada um dos níveis, que terão lugar 

brevemente. Estas oficinas serão ministradas sequencialmente, de modo a proporcionar aos 

docentes posicionados nos níveis 1 e 2, a frequência de oficinas de nível superior. As oficinas de 

capacitação digital docente têm a duração de 50 horas e relevam para efeitos de progressão em 

carreira dos professores de todos os grupos disciplinares, na dimensão científica e pedagógica.  

O início destas oficinas só agora será possível com a chegada de uma professora/formadora, 

devidamente acreditada para o efeito, em virtude da cessação da mobilidade do professor que foi 

indicado pela EPD, no ano letivo transato, para fazer a formação de formadores que é exigida pela 

DGE, para ministrar estas ações de formação. Apesar deste atraso no arranque das oficinas de 

formação, prevê-se que até o final do presente ano letivo sejam concluídas, pelo menos, as oficinas 

de nível 1 e de nível 2.   

O CFEPD e a equipa responsável pela elaboração e implementação do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital Escolar (PADDE) estão a implementar/desenvolver um conjunto de 

dinâmicas que pretendem contribuir para a transformação digital da EPD, no sentido de melhorar 

processos organizativos, pedagógicos e tecnológicos. 

Com vista ao desenvolvimento da proficiência linguística na língua Tétum, o CFEPD irá iniciou, no 

dia 14 de outubro, o 2º Curso de Tétum destinado aos professores da EPD. 

Há também a registar o trabalho de formação que tem vindo a ser realizado pelo Gabinete Médico 

da EPD, no âmbito da “Manipulação e armazenamento de produtos alimentares”, destinado a 

alguns dos seus funcionários.  

Ao nível da sua intervenção externa, o CFEPD e a EPD promoveram, até ao momento, 21 Cursos de 

Língua Portuguesa, que já deram a certificação a mais de 300 formandos timorenses. Neste 

momento, está a decorrer mais um curso destinado a funcionários do BNU e, na próxima semana, 

será dado início a outros dois para funcionários do Centro Nacional de Emprego e Formação 

Profissional (CNEFP). 

 O CFEPD divulgou também um Curso de Português para adultos, de nível de proficiência A1, 

destinado à comunidade em geral. As inscrições para este curso foram abertas, como uma enorme 
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adesão, mas não foi possível a sua concretização devido ao confinamento geral decorrente do 

Estado de Emergência. A concretização deste curso será realizada no início de 2022. 

 
Quadro-resumo dos Cursos de Português 

 

 
  

A Escola Portuguesa de Díli, através do seu Centro de Formação, tem reforçado a sua atuação no 

contexto nacional, tendo celebrado vários protocolos de cooperação com instituições e entidades 

educacionais locais.  

A crescente procura da EPD por parte de organismos e instituições locais, públicos e privados, 

reafirma o seu papel como Entidade Formadora, através do Centro de Formação, contribuindo de 

forma efetiva para a valoração dos recursos humanos e para a projeção da língua portuguesa em 

Timor-Leste. 
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PLANO DE INOVAÇÃO 
 

O desenvolvimento e a melhoria da proficiência da língua portuguesa no interior da escola e no quadro 

pedagógico e didático têm sido, ao longo dos anos, um enorme e constante desafio diário na escola. As 

dificuldades dos nossos alunos são imensas e, apesar de a escola ter sempre procurado responder a essas 

dificuldades, decidimos enfrentar o problema em causa, como um desafio para os próximos anos. 

Neste contexto apresentámos ao Senhor Secretário de Estado e Adjunto da Educação um Plano de Inovação 

2020-2024, ao abrigo do decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, no 

qual se concebeu um conjunto de medidas e soluções pedagógico-didáticas no sentido de responder aos 

alunos com maiores dificuldades na língua portuguesa. O Plano de inovação mereceu por parte de SEXA o 

Senhor SEAE, despacho de aprovação, datado de 31 de agosto de 2020.  

A operacionalização do Plano de Inovação foi iniciada no ano letivo 2020/2021, embora só tivesse sido 

possível aplicar a medida “Aprender+ Português” a 30 alunos do 2º ao 5º ano de escolaridade. 

Embora tivesse sido um ano atípico, com um longo período de ensino à distância, a monitorização desta 

medida permite concluir que os resultados foram positivos, com reflexos numa melhoria da proficiência 

linguística destes alunos. 

No presente ano letivo a medida “Aprender+Português” está a ser aplicada a 21 alunos, distribuídos pelos 3 

ciclos de ensino:  

o 10 alunos do 2º ano; 

o 1 aluno do 3º ano; 

o 3 alunos do 4º ano; 

o 1 aluna do 5º ano 

o 1 aluna do 7º ano 

o 2 alunos do 9º ano 

o 3 alunos do 10º ano. 

A aplicação desta medida está a ser feita recorrendo, fundamentalmente, às horas de TE dos 

professores, muitas vezes em articulação vertical entre ciclos (professores de ciclo aplicam a 

medida a alunos de um ciclo diferente). A falta de recursos humanos tem sido um forte 

constrangimento à implementação integral do plano de inovação, com a aplicação das três medidas 

previstas: 

o “Aprender+Português” (1º ciclo); 
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o “Português Intensivo” (2º e 3º ciclos) 

o “Aprender+Português” (Adaptado ao Ensino secundário) 

Assim, a medida “Aprender+Português” só está a ser parcialmente aplicada no 1º ciclo e no 10º 

ano, não se verificado a “retirada” dos alunos da sala de aula na totalidade das horas da área 

disciplinar/disciplina de português 

No caso da medida “Português Intensivo”, não foi possível a sua operacionalização, devido ao 

elevado números de horas que necessárias. Assim, optou-se pela aplicação integral da medida 

“Aprender+Português” nos 2º e 3º ciclos. 

 

Segue um esboço da aplicação do Plano de Inovação, com recurso a mais horas e a mais 

professores: 

 Medida “Aprender+ Português” para os 1º e 2º anos - 10 tempos de 45’ + 10 tempos de 45’ 

- Eleger um grupo de alunos que revelem graves dificuldades na Língua Portuguesa.  

- Este grupo deve ser reduzido (não mais do que 6) por cada ano letivo.   

- Nas horas de Português estes alunos são retirados da turma e terão a disciplina, em pequeno grupo, com outro 

professor (preferencialmente do 1.º ciclo, se possível). 

 Medida “Aprender +Português” para os 3º e 4º anos - 10 tempos de 45’ + 10 tempos de 45’ 

- Eleger um grupo de alunos que revelem graves dificuldades na Língua Portuguesa. 

- Este grupo deve ser reduzido (não mais do que 6) por cada ano letivo.   

- Nas horas de Português estes alunos são retirados da turma e terão a disciplina, em pequeno grupo, com outro 

professor (preferencialmente de Português ou do 1.º ciclo). 

 

 Medida “Português Intensivo” (5º  ano) 

- Medida destinada a alunos que ingressam na escola, no 5º ano, com um nível de proficiência na língua portuguesa 

inferior a A2.  

- Os alunos integrados na medida serão retirados da turma nas horas de Português, Matemática, HGP e Ciências 

Naturais (16 tempos no total) para terem “Português Intensivo” com um professor de Português destacado para o 

efeito. 

- A aplicação desta medida é temporária e pretende ser tão rápida quanto eficiente. Logo que o aluno atinja um nível 

de proficiência que lhe permita integrar a turma a tempo inteiro, sai da medida. 

 

 Medida “Português Intensivo” (7º  ano) 

- Medida com aplicação idêntica ao 5º ano. 

 

 Medida “Aprender +Português” (Ensino Secundário – 10º  ano) 

-- Medida destinada a alunos que ingressam na escola, no 10º ano, com graves dificuldades ao nível da língua 

portuguesa.  

- Este grupo deve ser reduzido (não mais do que 6) por cada ano letivo.   
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- Nas horas de Português os alunos são retirados da turma e terão a disciplina, em pequeno grupo, com outro professor 

(preferencialmente de Português do ensino secundário). 

 

Para além da falta de recursos humanos, a falta de espaços físicos com características adequadas à 

implementação destas medidas é outro dos constrangimentos sentidos, uma vez que o Plano de 

Inovação assenta em trabalho desenvolvido em pequeno grupo. 

 


