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para os pais
informações que são boas para compartilhar com os pais

O que é o Plano Nacional de Tutoria?
O Ministério da Educação, Juventude e Desporto preparou um Plano Nacional de Tutoria que
ajudará a mitigar os efeitos negativos da exclusão do ensino a tempo inteiro devido à
pandemia de COVID-19. Destina-se em primeiro lugar a alunos em risco de insucesso escolar
e, em caso extremo, de abandono da educação. Houve uma séria deterioração nos
resultados na educação desses alunos.
Aplica-se a tutoria, respetivamente a educação complementar, também à nossa escola?
O plano apoia todas as escolas primárias e secundárias e conservatórios na República Checa
na realização da tutoria individual e em grupo, respetivamente da educação suplementar
dos alunos. As escolas receberam o financiamento de acordo com um modelo matemático
usando o número de alunos que precisam de tutoria, proposto pela escola, na pesquisa
extraordinária do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, realizada no período de 5 a
16 de Novembro de 2021, e o número derivado de alunos desfavorecidos na determinada
escola a partir dos dados da escola. O modelo calcula o número de alunos em três grupos,
por ordem decrescente de acordo com o grau de desvantagem e atraso. O apoio à tutoria
decorreu na primeira fase de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2021 e continua até ao
final do ano letivo de 2022/2023.
Quem será o tutor do meu filho?
A tutoria, respetivamente a educação suplementar, pode ser conduzida por professores da
determinada escola ou duma escola vizinha, assistentes do pedagogo, estudantes ou
professores reformados. Da mesma forma, os voluntários de várias organizações sem fins
lucrativos que atuam nos seus arredores também podem ser tutores. Em seguida eles
tornam-se empregados da escola e têm direito a uma remuneração no montante máximo de
250 CZK por hora. A tutoria, respetivamente a educação suplementar, deveria ocorrer
sobretudo pessoalmente e deveria concentrar-se em disciplinas principais.
A tutoria, respetivamente a educação suplementar, é obrigatória?
Os alunos são incluídos na tutoria, respetivamente na educação suplementar, de acordo com
a decisão da escola que utiliza critérios (pode encontrá-los AQUI). A tutoria, respetivamente
a educação suplementar, não faz parte da frequência escolar obrigatória e depende
principalmente do acordo com a sua escola. É uma grande oportunidade que seria uma pena
não aproveitar, não é um "espantalho". É normal que nem todos saibam tudo perfeitamente
de imediato e não sejam apaixonados por todas as disciplinas da escola. Qualquer um pode
dar-se ao luxo de não compreender algo, de não entender e de não saber algo
imediatamente. É para isso que as pessoas que ajudam estão lá. Se estiver interessado em

tutorias, respetivamente na educação suplementar, para o seu filho ao abrigo deste
programa, consulte a sua inclusão eventual com a direção da escola ou com o respetivo
professor ou professora de classe.
Em que a tutoria, respetivamente a educação suplementar, ajudará?
Este programa educativo suplementar permitirá aos próprios alunos, sob o ponto de vista
imediato, dedicar-se detalhadamente a qualquer tema que não tenham compreendido
durante as aulas ou o qual, pelo contrário, os tenha interessado. Graças à abordagem
individual, ele tem uma oportunidade única de fazer perguntas ou construir um
relacionamento com uma disciplina que não precisava de dizer-lhe nada até então, ele pode
mudar a visão duma disciplina da qual não precisava gostar até então. Ao mesmo tempo, em
alguns casos, ele pode estabelecer uma melhor relação com o tutor - ou com o professorpedagogo ou mesmo ganhar um amigo na pessoa dum tutor externo.
Sob o ponto de vista a longo prazo, é altamente provável que a inclusão do aluno tenha um
impacto positivo no seu rendimento futuro. De acordo com um relatório da OCDE, cada ano
de educação aumenta os rendimentos futuros de estudantes na média de 7,5 – 10 %. E o
investimento na educação também retornará ao Estado, pois sob o ponto de vista
macroeconómico, a inclusão atual do aluno e a sua futura melhor situação de vida também
terão um impacto positivo na produtividade, no PIB e na cobrança de impostos.
O que torna a educação através do Plano Nacional única e interessante?
O Plano Nacional de Tutoria é um programa educativo suplementar para ampliar não só os
conhecimentos dos alunos!
→ gratuitamente (pago pelo Estado dos recursos do fundo da União Europeia chamado
NextGeneration UE),
→ organizado pela direção da escola,
→ abordagem individual, pequenos grupos e também individualmente,
→ com a cooperação não só de professores já conhecidos, empregados da escola,
→ mas também externos dos representantes de organizações sem fins lucrativos,
estudantes universitários e outros indivíduos, tais como, por exemplo, avós e avôs, cujos
poços de conhecimentos são muitas vezes injustamente negligenciados;
→ uma aula adicional ao horário escolar ou em vez dos clubes da tarde,
→sobretudo pessoalmente, mas em casos justificados também é possível online.
→ A partir de Janeiro de 2022 dá seguimento à tutoria do Outono de 2021.
→ Ele foi criado originalmente para ajudar a recuperar as lacunas no currículo para alunos
que se envolveram no ensino a distância, causado pela pandemia de covid-19, dificilmente,
problematicamente. Mas quase todos podem aproveitar dele, não apenas "os piores".
→ Graças a ele, as crianças não apenas recuperarão o que não conseguiram fazer na escola,
mas também podem fazer perguntas sobre tudo o que lhes interessa e para o que não havia
tempo nas aulas regulares, e aprender coisas em que nem sequer sabiam que estariam
interessadas!

Para maior clareza, os termos "pai" e "aluno" aqui geralmente significam também qualquer
outro "repesentante legal" e "educando". Os alunos e estudantes maiores de idade e que

gozam de todos os direitos civis podem, naturalmente, orientar-se na problemática eles
mesmos; não precisam do consentimento dos pais.
O texto em dezassete outras línguas para os pais é disponível para baixar aqui

