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Assunto: Parecer deste Sindicato sobre o plano 21/23, Plano de Recuperação de 

Aprendizagens. 

O Plano 21/23, Plano de Recuperação de Aprendizagens, em nosso entender, é um 

plano genérico de orientações para cumprir, que o Me pretende sejam operacionalizadas nas 

escolas, mas são já utilizadas, na sua grande maioria, pelos docentes.  

Todos os professores sabem que a leitura e a escrita são a base para adquirir novos 

conhecimentos. 

No tempo do fascismo a máxima na Educação era: “Ler, Escrever e Contar”.  

Infelizmente, para muitas crianças não lhes foi possível adquirir esses conhecimentos 

mínimos, porque começavam a trabalhar na idade em que deveriam frequentar a escola. 

Daqui a enorme faixa da população analfabeta que ainda hoje persiste.  

Mas, para que se consiga um maior aproveitamento dos alunos, mormente os que tiveram 

dificuldades em  “absorver” as aprendizagens, nestes tempos de pandemia,  é necessário que 

da parte do ME  haja outra compreensão no que concerne às suas disposições em vigor, como 

sejam: 

1. Dotar as escolas de um número de docentes muito superior àquele do que o ME 

perconiza: 3.300 professores.  

Este número não chega para colocar um professor em cada escola do País.  

 

2. Rejuvenescer o corpo docente aposentando de imediato os professores com muito 

tempo de docência, que se encontram exaustos e alguns também doentes.  

 

3. Reduzir o número de alunos por turma para que lhes seja dado um atendimento capaz. 

Com os trinta alunos por turma, presentemente, não é possível fazer algum ensino 

individualizado.  Não mais de 20 alunos nas turmas do ensino regular e não mais de 15 

alunos nas turmas de recuperação de aprendizagens, sendo que os discentes que as 

frequentam não possuam carências de aprendizagens muito díspares.  

 

4. Reduzir as turmas regulares e não só a um ano de escolaridade.  
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5. Compensar os professores pelo seu grande esforço neste tempo de pandemia e não 

só.Simplesmente sem favor, retribuindo-lhes o tempo de serviço cumprido, não 

contabilizado e eliminando as listas de acesso aos 5º e 7º escalões.  

 

6. Recuperar as aprendizagens, “para que ninguém fique para trás”; vai durar muito 

tempo, pois as repetências de alguns alunos assim o exigem. As verbas, para o efeito, 

devem ser distribuídas de forma igualitária por todo o País, não esquecendo nunca as 

escolas do interior.  

 

7. Formar os docentes e discentes para acompanhar esta recuperação.  

 

8. Atualizar os professores para as competências digitais do plano de aulas digitais nas 

escolas.   

 

9. Modificar o modelo de gestão nas escolas, porque os docentes queixam-se que está 

desatualizado e politizado.  

 

ADireção 
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