
 

 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO NUNES 
Código – 404652 

 

Ano Letivo 2021-2022 
 

 

Av. Álvares Cabral, 1269 – 093 LISBOA – Telefone Geral: 213940090 
E-mail: chefesecretaria@espn.edu.pt (S. Adm.); direcao@espn.edu.pt (Direção) – Site: www.espn.edu.pt 

 

  

 
Sala Consolidar e Recuperar + (CR+) 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
A sala é um espaço de trabalho que procura dar resposta aos principais objetivos 
previstas no Plano 21/23 Escola+: a recuperação das aprendizagens e a garantia que 

ninguém fica para trás (inclusão). Neste contexto é um espaço de trabalho que se 
enquadra nos recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à 

inclusão, mediante a implementação de estratégias e atividades eficazes para o 
desenvolvimento das competências que possam ter sido afetadas no contexto da 
Pandemia. Importa assim garantir que todos os alunos irão desenvolver as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(PASEO). O desenho e a implementação das atividades serão desenvolvidos em 

parceria com os alunos e os professores da Sala e de cada Conselho de Turma, por 
forma a que os alunos se sintam motivados para a recuperação e melhoria das 
aprendizagens. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 
- Estimular o gosto pelos estudos; 
- Promover o desenvolvimento de hábitos de trabalho autónomo; 

- Contribuir para a melhoria das aprendizagens e da integração escolar; 
- Desenvolver competências que facilitem as aprendizagens dos alunos; 

- Ajudar os alunos na aquisição de hábitos e técnicas de estudo específicos; 
- Potencializar a (re)construção autónoma do conhecimento; 
- Apoiar os professores no desenvolvimento do seu trabalho na aula e extra-aula; 

- Desenvolver competências sociais; 
- Promover a cooperação entre alunos; 

- Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares; 
- Apoiar os alunos com assiduidade irregular com vista à recuperação de 
aprendizagens;  

- Apoiar os alunos em situação de isolamento profilático ou doença prolongada. 
 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 
Durante os períodos letivos. 

Das 13:15 h às 17:10 h, todos os dias úteis exceto à sexta-feira e pontualmente 
durante o período da manhã para trabalho colaborativo entre professores. 
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RECURSOS 
 

 
Humanos: Professores colocados na ESPN nas várias disciplinas, um professor de 
ensino especial e alunos. 

 
Materiais: Material disponível na sala CR+. 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

 
O funcionamento será objeto de monitorização através de um inquérito digital 
destinado a professores e alunos com vista a eventuais reformulações e através de 

um relatório final no terceiro período. 
 

 
 

As Responsáveis do Projeto 
 

Ana Maria Águia e Manuela Correia 
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