REGRESSO
ÀS AULAS
As novidades para o ano letivo
2021/2022
Do ensino básico ao superior, há mudanças
que pais e alunos devem conhecer. Veja quais
são as principais para o ano letivo 2021/2022
nos vários níveis de ensino.

T O M E N OTA :

Indeciso sobre
o curso que vai
escolher?

ENSINO BÁSICO
E SECUNDÁRIO

O Portal Infocursos tem dados
e estatísticas sobre cursos
superiores. O objetivo é apoiar
os estudantes na escolha.

As escolas vão poder
organizar as aulas por
semestres

Turmas podem ser
alteradas ao longo
do ano

O ano letivo pode ser dividido
em dois semestres ao invés de
três períodos letivos. Para isso
é necessário que as escolas:

As escolas vão poder mudar a
configuração das turmas ao
longo do ano para melhorar as
aprendizagens.

Articulem previamente com o
respetivo município e as outras
escolas que o integrem;
Garantam o número de dias
de aulas fixado no calendário
definido pelo Ministério da
Educação;
Assegurem a realização das
provas e exames de acordo com
o mesmo calendário;

São as chamadas turmas dinâmicas
e distinguem-se da "turma
administrativa construída para
efeitos de definição da rede
escolar".
Estas não podem, no entanto, ser
turmas segregadas ou constituídas
em função de resultados
académicos.

Os últimos dois anos letivos foram
atípicos e agora é tempo de recuperar
as aprendizagens perdidas pelos alunos
devido à pandemia de covid-19. É esse
o objetivo do Plano 21|23 Escola+, para
os estudantes dos ensinos básico e
secundário.

Mantenham três momentos de
reporte de avaliação aos alunos
e aos pais ou encarregados de
educação.

Saiba mais sobre o programa
neste artigo do Saldo Positivo

Desporto escolar
com oferta alargada
Foram criados dois novos projetos no âmbito
do Desporto Escolar: o DE Comunidade e o
DE Escola Ativa. O projeto DE Sobre Rodas
passa também a fazer parte da oferta
desportiva escolar.
Projetos no âmbito do desporto escolar no
ano letivo 2021-22:
DE Escola Ativa - atividade física estruturada e
regular, apenas para alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do Ensino Básico; sem ênfase na competição ou
na escolha prévia de uma modalidade desportiva;
aposta na diversificação de atividades.
DE Comunidade - atividade física estruturada
e regular dirigida à comunidade educativa
alargada (alunos, encarregados de educação,
famílias e pessoal docente e não docente).
DE Competição - participação regular em treinos e
em competições, locais, regionais, nacionais ou
internacionais em modalidades desportivas do
Desporto Escolar.
DE Sobre Rodas - promover o uso quotidiano e
responsável da bicicleta e do ciclismo enquanto
modalidade desportiva.

T O M E N O TA :
Saiba mais sobre os projetos de Desporto
Escolar neste documento

Ensino doméstico
regulamentado
O ensino individual e doméstico foi
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 70/2021.
O QUE MUDA?
Os alunos destes regimes matriculados em
escolas públicas passam a ter acesso à ação
social escolar, às atividades de enriquecimento
curricular e aos manuais gratuitos.
O QUE SE MANTÉM?
As regras relativas à matrícula e frequência, ao
processo de acompanhamento e à certificação
das aprendizagens.

Quer saber mais sobre o ensino
individual e ensino doméstico?
Consulte este artigo do Saldo Positivo

Alimentação mais
saudável

O QUE A CAIXA PODE
FAZER POR SI?

No novo ano letivo os bares das escolas estão
proibidos de vender bolos, salgados, sandes
com produtos de charcutaria, bolachas,
biscoitos, sobremesas doces, barras de cereais,
chocolates, cachorros-quentes, hambúrgueres,
pizzas e lasanhas ou gelados.

Quando falamos de novidades,falamos
de entusiasmo para as receber. Por
isso, a Caixa preparou um conjunto de
opções para o apoio ao novo ano
escolar. Uma novidade para os pais,
mas também para os alunos.

Em alternativa devem ter água potável gratuita,
lacticínios (meio-gordo e magro), pão (de
preferência integral), saladas, fruta fresca e sopa.

Saiba mais aqui

Veja aqui a lista completa dos
alimentos proibidos nas escolas!

Medidas de combate
à pandemia

Testagem nas escolas

No ano letivo 2021/2022 mantêm-se, no
essencial, as normas criadas para o ano
letivo anterior, nomeadamente:

O novo ano letivo começa com testes a pessoal docente
e não docente de todos os níveis de ensino e aos alunos
do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

O regime presencial é a regra;
misto e não presencial são regimes
excecionais;

A testagem decorre em 3 fases:

Prioridade na frequência de aulas
presenciais pelos alunos até ao final
do 2.º ciclo;

6 a 17 de setembro:
pessoal docente e não docente
20 de setembro a 1 de outubro:
alunos do ensino secundário

Escolas podem alargar o seu horário
de funcionamento para conciliar
atividade letiva e orientações das
autoridades de saúde;

4 a 15 de outubro:
alunos do 3.º ciclo

Sempre que possível, atribuir uma
única sala ou espaço por turma.
Escolas podem reorganizar horários
e colocar as turmas em turnos com
meio dia de aulas;
Isolamento mais flexível: contactos
de baixo risco e/ou contactos de
contactos com testes negativos
devem interromper isolamento e
voltar à escola;
Obrigatório o cumprimento das
normas da DGS.

ENSINO
SUPERIOR
Aumento do número
de vagas
Às 52 963 vagas iniciais divulgadas em
julho de 2021 somam-se, em setembro,
mais 3 080 (aumento de 6%);
Nestas incluem-se mais 160 vagas nos
cursos com maior concentração de
melhores alunos;
Reforço de vagas maior no Porto
(+414 na U.Porto e +287 no IP Porto) e
em Lisboa (+368 na U.Lisboa, +110 na
U.Nova de Lisboa e +199 no IP Lisboa);
Aumento de vagas surge devido ao
elevado número de candidaturas à
1.ª fase do Concurso Nacional de
Acesso ao ensino superior público
(63 878 candidaturas).

Vai entrar no
Ensino Superior?
Entrar na universidade é iniciar uma nova etapa,
repleta de novas experiências, mas também com
alguns desafios. O Guia do estudante universitário
dá-lhe todas as dicas de que precisa.
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Novos Cursos
em 2021/22

102

198
30

127

VAGAS

UNIVERSIDADE DO MINHO
Engenharia Química e Biológica

42

UNIVERSIDADE DO PORTO
Engenharia de Materiais
Engenharia de Minas e Geo-Ambiente
Inteligência Artificial e Ciência de Dados

27
20
55

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Engenharia de Computadores e Informática
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
Engenharia Aeroespacial

85
83
30

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
Informática Industrial

30

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Ciência de Dados
Engenharia Química e Biológica

40
67

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Engenharia de Minas e Recursos Energéticos

20

É estudante deslocado?

Fim dos Mestrados
integrados
Neste novo ano letivo, terminam os
mestrados integrados nas áreas de
engenharia e psicologia. Passam agora
a licenciaturas (com duração de 3 anos
ao invés de 5 anos) que podem ter
vários mestrados mais específicos.

Encontrar alojamento nem sempre é fácil. Em 2021-22
volta a ser possível o recurso a empreendimentos turísticos
e estabelecimentos de alojamento local.
Estes alojamentos têm de ter protocolos assinados com o
Governo e cumpir todas as regras sanitárias determinadas
pela DGS.
Os sites das universidades e os seus serviços de ação social
disponibilizam também informação sobre as opções de
alojamento para estudantes com rendimentos mais baixos.

Mestrados integrados que se
mantêm em 2021/2022:
Medicina
Veterinária
Medicina Dentária
Arquitetura
Ciências Farmacêuticas

Portal o LEME
O portal Literacia e Educação para
os Media Em linha é um agregador de
recursos destinado a acompanhar a
comunidade escolar em temas de
literacia mediática. Visa combater
fenómenos de desinformação, como
as fakenews.
Saiba mais sobre este assunto neste
artigo Saldo Positivo.

O QUE A CAIXA PODE FAZER POR SI?
Se realizou o sonho de entrar para o Ensino Superior,
conheça as soluções que o podem ajudar a concretizá-lo
em cada uma das etapas seguintes. Boa sorte para si!
Saiba mais aqui

