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Lista de acrónimos 

 
CRE – Centro de Recursos Educativos 

E@D – Ensino a Distância 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

EQAVET - Quadro de Referência Europeu da Garantia da Qualidade para a Educação e 

Formação Profissionais 

FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

PA – Plano de Ação 

PAP – Prova de Aptidão Profissional 

PEI – Programa Educativo Individual 

PIT – Plano Individual de Transição 

RTP – Relatório Técnico-Pedagógico 

SGE – Sistema de Gestão Escolar 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
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Nota Introdutória | Diretor da EPTPP 

Caras(os) Alunas(os), 

Caras(os) Professoras(os), 

Caras(os) Colaboradoras(es), 

Cara(os) Encarregadas(os) de Educação, 

 

Começo por agradecer o empenho que toda a comunidade educativa, neste ambiente de crise 

COVID-19, colocou na garantia de continuidade de prestação dos serviços educativos às(aos) 

nossas(os) alunas(os) nos dois anos letivos transatos. 

Neste momento venho, junto de VÓS, apresentar o Plano Ação (PA) para o ano letivo 2021-

2022 que espero que cumpra todos os objetivos exigidos de ensino-aprendizagem da nossa escola. 

Aproveito para realçar a importância e a necessidade de todos os atores educativos estarem 

alinhados com o presente plano. Cada um de nós tem um papel a desempenhar para o sucesso desta 

modalidade educativa. Assim peço-Vos que coloquem todo o empenho e dedicação para a 

continuarmos a concretizar a nossa missão de escola inclusiva de “prestar serviços educativos de 

excelência aos seus alunos, qualificando-os para o exercício profissional e para o 

prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua individualidade”. 

O presente plano poderá ser atualizado em função da evolução da pandemia COVID-19 e das 

orientações emanadas do Ministério da Educação.  

Para isso conto com TODOS, sem exceção, para concluirmos com êxito este ano letivo. 

 

 

O Diretor da Escola 
António Júlio de Jesus Roque 
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1. Contextualização 

Considerando a situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19 em Portugal, 

o XXII Governo Constitucional decidiu, em 13 março de 2020, suspender todas as atividades 

letivas e não letivas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino no território 

nacional. Consequentemente, todas as instituições educativas Portuguesas tiveram de se 

adaptar à nova realidade educativa, onde as tecnologias têm um papel preponderante na 

garantia da comunicação, interação e colaboração entre todos os intervenientes no processo 

de ensino-aprendizagem. 

Naturalmente que esta adaptação tem levado o seu tempo e tem sido acompanhada 

com diversos pareceres e orientações da Direção Geral da Educação (DGE), da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional (ANQEP) e da Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO). 

Na sua generalidade, estas orientações têm como objetivo garantir que todos os alunos 

continuem a aprender no atual contexto, independentemente das barreiras geográficas e 

temporais.  

As orientações, provenientes da DGEstE, no passado ano letivo, levou à criação de um 

Plano de Ação (PA) que contemplava a organização e funcionamento das atividades letivas e 

formativas em três regimes: presencial, misto (b-learning) e não presencial (e-

learning).  

Após as sucessivas vagas e fases da situação epidemiológica, parece pouco provável 

que tenhamos que voltar a mudar os regimes neste novo ano letivo 2021-2022. No entanto, 

após a experiência vivida e considerando a utilidade deste documento a nível da organização 

da atividade escolar ainda em contexto de pandemia, decidimos atualizar o Plano de Ação 

(PA), desenvolvido, uma vez mais, de forma articulada com os demais atores da escola, pois 

além de evidenciar as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos 

alunos, apresenta a reorganização do processo de ensino-aprendizagem para os três regimes 

de funcionamento educativo.  
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1.1. Objetivo geral 

Garantir que todos os alunos continuam a aprender, independentemente das barreiras 

físicas e temporais e de outros obstáculos e dificuldades que, eventualmente, possam surgir 

devido à atual conjetura epidemiológica.  

 

1.2. Dimensões do Plano de Ação (PA) 

Com suporte nas Orientações para a organização do ano letivo 2021/2022, 

seguidamente apresentam-se as três dimensões do Plano de Ação: 

 Regime Presencial: aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido 

num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se 

fisicamente no mesmo local; 

 Regime Misto/b-Learning: aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

combina atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo; 

 Regime Não Presencial/e-Learning: aquele em que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, 

designadamente docentes e alunos. 

1.4. Destinatários 

Os destinatários do Plano de Ação são todos os membros que constituem a comunidade 

educativa, designadamente, direção, coordenação pedagógica, coordenação e-learning e 

apoio técnico, coordenadores, diretores de turma, professores, equipa multidisciplinar de 

educação inclusiva, serviços de administração escolar, gabinete de psicologia e alunos.   

1.5. Estrutura do Plano de Ação 

O presente documento é constituído por sete capítulos que contemplam um conjunto 

de secções devidamente articuladas: 
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 Contextualização: identificam-se o objetivo geral, as dimensões de ação do Plano de 

Ação, os destinatários e a estrutura do respetivo plano. 

 Regime Presencial: apresenta-se o horário previsto da EPTPP, o circuito interno de 

passagem e o modo de funcionamento e normas adotadas para os espaços comuns e 

serviços da escola. Clarifica-se como serão operacionalizadas as reuniões e o atendimento 

a pais e alunos. 

 Regime Misto/b-learning: apresenta-se o desenho do processo de ensino-

aprendizagem misto (b-learning), o funcionamento dos serviços da instituição e clarifica-

se a forma como serão realizadas as reuniões neste regime.  

 Regime Não Presencial/e-learning:, apresenta-se o modelo de e-learning para escola, 

nas áreas técnico-pedagógica, conteúdos e, também, em outras áreas de igual 

importância. Para além destes, explicitam-se os processos de monitorização e avaliação 

para o e-learning e apresentam-se as questões legais relacionadas com a privacidade dos 

dados no ensino a distância.  

 Casos omissos: sinaliza-se a importância de qualquer caso omisso ao presente 

documento ser reportado aos órgãos competentes. 

 Anexos: identificam-se todos os anexos que servem de suporte à elaboração do presente 

documento.  
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2. Regime Presencial 

Na presente secção, apresenta-se o modelo de regime presencial implementado na 

Escola para o ano letivo 2021-2022. São criados dois grupos, denominados Grupo A (ASC19, 

ASC20, TAP20, TAP21) e Grupo B (TAP19, TAS20, TAS21). 

2.1. Horário Previsto 

 
GRUPO A TAP20 

ASC20 
 TAP21 ASC19  

GRUPO B 
 

TAS20 
TAS21 

TAP19  

 
H

or
ár

io
s 

08:15 08:15 08:50 08:50 
09:15 09:15 09:50 09:50 
10:15 10:15 10:50 10:50 
10:25 10:25 11:00 11:00 
11:25 11:25 12:00 12:00 
12:00 12:25 12:35 13:00 
13:00 13:00 13:35 13:35 
14:00 14:00 14:35 14:35 
14:10 14:10 14:45 14:45 
15:10 15:10 15:45 15:45 
16:10 16:10 16:45 16:45 

 17:10 17:10 -- -- 
 
 
Todos os alunos devem estar com 15 minutos de antecedência nos locais de receção 
para Medição da Temperatura (MT) e Higienização das Mãos (HM): 
 

 Percurso A: Local de receção 1 MT/HM (localizado no coberto da zona desportiva 

da Escola). 

 Percurso B: Local de receção 2 MT/HM (localizado na entrada do Edifício 

principal da Escola); 
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2.2. Circuito interno 

Devido a questões relacionadas com a segurança, designadamente, com a necessidade 

de existir distanciamento entre os demais alunos da escola, definem-se dois percursos na 

escola que seguidamente se apresentam: 

 Percurso Verde: cujo local de receção aos alunos, designado por 2 MT/HM 

(Medição da Temperatura e Higienização das Mãos), se localiza no coberto da zona 

desportiva da Escola. 

 Percurso Vermelho: cujo local de receção aos alunos, designado por 1 MT/HM 

(Medição da Temperatura e Higienização das Mãos), se localiza na entrada do 

Edifício principal da Escola. 



              
 

                                                                                                                              
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

PLANO DE AÇÃO – REGIME PRESENCIAL, MISTO E NÃO PRESENCIAL 

                                                      

 DG.050.03_PA 
Pág. 11 

2.3. Espaços comuns e Serviços 

2.3.1. Salas de aula 

 Na sala de TIC cada aluno tem atribuído um computador só para ele, pelo que não é 

permitida a realização de trabalhos em grupo presenciais nem a partilha de 

equipamentos e lugares. 

 No laboratório cada aluno tem atribuído um lugar na bancada, pelo que não é 

permitida a realização de trabalhos em grupo presenciais nem a troca de 

instrumentos laboratoriais e lugares.  

 Relativamente às aulas de dramática as mesmas ocorrem na Tenda com o 

distanciamento necessário e respetiva higienização. Não é permitida a troca de 

materiais e trabalho grupais.  

 As restantes aulas, designadamente, de expressões e músicas são lecionadas em 

contexto de sala de aula (normal), sendo o professor o responsável por levar os 

equipamentos/materiais necessários para a execução da respetiva aula.  

Após a utilização da sala, todos os equipamentos, devem ser desinfetados pelo 

funcionário de limpeza responsável. Em detrimento do esclarecimento de dúvidas 

individuais e próximo do aluno, o professor deve procurar esclarecer as dúvidas grupais (em 

geral). 

2.3.2. Educação Física 

Relativamente à educação física, verifica-se o seguinte conjunto de medidas 

preventivas, designadamente (DGS, 2020): 

 Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em EF (Recursos 

Espaciais); 

 Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros 

locais onde decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em 

alternativa, desinfetar as mãos com solução à base de álcool; 
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 Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o 

respeito pelo distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de 

acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, 

diligenciando no sentido da adequação e adaptação das tarefas propostas em 

contexto de aula;  

 Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre 

utilizações;  

 Identificar as aprendizagens que necessitem de recuperação e consolidação, em 

função da suspensão das atividades letivas presenciais no final do ano letivo 

anterior, refletindo-as na planificação da disciplina.  

 Na situação de transição para o “Regime Misto” sugere-se que na disciplina de 

Educação Física, pela sua característica claramente prática, sejam privilegiadas as 

atividades presenciais.  

Relativamente aos recursos espaciais, mais concretamente no que se refere às regras 

de prevenção e controlo da doença disponibilizadas pela DGS, assim como de outras medidas 

de higienização e controlo ambiental, a organização dos recursos espaciais afetos à disciplina 

de EF deve valorizar os seguintes pressupostos: 

 Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações desportivas e, sempre 

que possível, preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre 

pessoas; 

 Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas; 

 Identificar os espaços que necessitem de ser reconfigurados em função das regras 

de utilização, reposicionando ou até mesmo removendo equipamentos existentes, 

de forma a assegurar o distanciamento físico recomendado entre os alunos, durante 

a prática de atividade física; 

 Promover a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento 

dos alunos (ex.: marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.); 
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 Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os 

mesmos as transições entre espaços; 

 Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos 

intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura 

de portas ou janelas, nos dias com menor calor. Pode também ser utilizada 

ventilação mecânica de ar (sistema AVAC- Aquecimento, Ventilação e Ar 

condicionado), nos casos em que tal seja possível.  

 Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre 

aulas, de acordo com as orientações nª 014/2020 e 030/2020, da DGS.  

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de 

máscara por todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à 

lecionação da disciplina de Educação Física, como medida de proteção adicional ao 

distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.  

 Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa 

da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico;  

 Professores de Educação Física: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara 

apenas durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem 

realização de exercício físico;  

 Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara.  

As aulas de educação física são realizadas na Tenda e na zona desportiva sempre que 

possível.  

2.3.3. Salas de recuperação/reposição modular 

As salas destinadas à recuperação e reposição de aulas são as salas de aulas normais. 

Os alunos que têm de recuperar ou repor faltas e/ou módulos têm obrigatoriamente de o 

fazer na sala atribuída à sua turma, onde diariamente têm aulas. Não há lugar a troca de salas 

entre alunos e/ou turmas nem a troca de lugares (mesas e cadeiras). Após a utilização do 

espaço, a mesa e cadeira do aluno deve ser desinfetada pelo funcionário da limpeza.  
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2.3.4. Sanitários/WC 

Os sanitários/WC devem ser utilizados no decorrer das aulas, sem existir qualquer tipo 

de aglomeração/ajuntamento de alunos nas respetivas instalações. Os professores, em 

articulação com os funcionários vigilantes, só podem autorizar que apenas um aluno, por 

vez, esteja a utilizar os sanitários. 

2.3.5. Refeitório 

O refeitório encontra-se dividido em duas partes, ambas para os alunos tomarem a sua 

refeição (Almoço). O almoço aplica-se apenas no regime presencial e terá um período 

máximo de tempo de 30 minutos. Após a sua utilização, todas as mesas e cadeiras devem ser 

devidamente desinfetadas pelos funcionários da escola.  

2.3.6. Sala dos Professores 

A sala dos professores encontra-se dividida em duas partes: a primeira para convívio 

dos professores e para os mesmos tomarem as suas refeições; o segundo para trabalho 

individual dos diretores de turma e dos professores. Após a sua utilização, todas as mesas, 

cadeiras e teclado e rato dos computadores devem ser desinfetados pelo respetivo 

utilizador/professor. 

2.4. Reuniões e atendimento 

Todas as reuniões pedagógicas (reunião geral de professores, pedagógico, 

coordenação, formação em contexto de trabalho, conselho de curso e conselhos de turma) e 

reuniões institucionais são realizadas presencialmente. 

O atendimento aos Encarregados de Educação (EE) pelos Diretores de Turma e pelos 

serviços é realizado presencialmente. 

O atendimento aos alunos pelos Diretores de Turma é efetuado presencialmente. 

O atendimento pelos Serviços de Administração Escolar/Secretaria e pelo 

GIVA/Gabinete de Psicologia deve ser realizado presencialmente, seguindo as indicações dos 

assistentes operacionais relativamente à entrada, ordem e local de atendimento/ espera, e 

medidas de higienização.  
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3. Regime Misto/b-learning (no caso de necessidade) 

Na presente secção, apresenta-se a arquitetura do processo de ensino-aprendizagem 

em regime misto. 

3.1. Processo de ensino-aprendizagem 

O processo de ensino e aprendizagem em regime misto/b-learning combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

3.1.1. Distribuição alternada (regime presencial e não presencial) 

Aquando da necessidade da aplicação do regime misto aplicar-se-ão as regras definidas 

no regime presencial e não presencial, descritas no presente documento.  

GRUPO A TAP20 
ASC20 

 TAP21 ASC19  

GRUPO B 
 

TAS20 
TAS21 

TAP19  

 
H

or
ár

io
s 

08:15 08:15 08:50 08:50 
09:15 09:15 09:50 09:50 
10:15 10:15 10:50 10:50 
10:25 10:25 11:00 11:00 
11:25 11:25 12:00 12:00 
12:00 12:25 12:35 13:00 
13:00 13:00 13:35 13:35 
14:00 14:00 14:35 14:35 
14:10 14:10 14:45 14:45 
15:10 15:10 15:45 15:45 
16:10 16:10 16:45 16:45 

 17:10 17:10 -- -- 
Tabela 1. Distribuição semanal (b-Learning) 

3.1.2. Carga horária semanal 

A carga horária semanal será adaptada a cada uma das disciplinas que constituem cada 

um dos cursos. Os tempos de aula de cada disciplina serão distribuídos, semanalmente, por 
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tempos síncronos, assíncronos e de trabalho autónomo, como se evidencia na tabela que 

seguidamente se apresenta. 

 Aula síncrona: a turma e o professor estão ligados pelo Microsoft Teams, em 

videoconferência durante o período da aula. 

 Aula assíncrona: apesar de estarem em trabalho autónomo, os alunos têm à 

disposição a orientação do professor, através de e-mail, Chat do Microsoft Teams, 

durante o período da aula. 

 Trabalho autónomo: o que pode ser efetuado pelo aluno sem acompanhamento 

síncrono dos professores.   

Os procedimentos das aulas síncronas (videoconferência) são definidos no presente 

Plano de Ação de modo a uniformizar a ação dos professores e alunos no que se refere à 

imagem (câmara) e ao som (micro).  

3.1.3. Lecionação/Docência 

 As aulas decorrerão presencialmente para metade da turma e, simultaneamente, 

virtualmente, por via do Microsoft Teams, para os restantes alunos que se 

encontram na sua residência. 

 As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras 

e propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 

autónomo. 

 No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, são organizados os tempos 

letivos semanais dos docentes que se traduzem nos horários disponíveis na 

página web da escola.  Os horários preveem um equilíbrio entre o trabalho 

realizado nos formatos síncrono e assíncrono. 

 Assim, os tempos letivos semanais de cada disciplina deverão ter um período 

muito curto (entre 5 a 15 minutos) de trabalho síncrono. 

 O trabalho assíncrono das aulas deverá ser dedicado à realização de atividades e 

tarefas que promovam o trabalho autónomo do aluno e o desenvolvimento, em 

equipa/grupo, em formato de projeto que poderá ter uma dimensão 
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interdisciplinar, favorecendo o desenvolvimento de competências do Perfil de 

Saída do aluno dos nossos cursos. 

 O professor mantém-se online via Microsoft Teams, com os alunos, durante todo o 

período letivo semanal da disciplina que leciona. 

Os professores relativamente aos alunos que apresentam dificuldades no processo 

ensino aprendizagem deverão com a EMAEI construir recursos de aprendizagens adaptadas 

à situação concreta de cada aluno.  

Será ainda criado o Centro de Apoio à Aprendizagem Virtual com o respetivo horário 

de forma a garantir o acesso dos alunos que necessitem deste recurso. 

Todos os docentes devem proceder à marcação de faltas dos alunos no Sistema de 

Gestão Escolar (SGE) no horário da aula. Cabe ao Diretor de turma a validação destas faltas 

semanalmente, mediante a análise de situação de cada aluno, face à disponibilidade de 

recursos tecnológicos para a sua participação nas atividades letivas online. 

3.1.4. Processo de avaliação modular 

 As avaliações aos módulos serão realizadas preferencialmente na escola, sendo 

que, em casos excecionais, as mesmas poderão ser concretizadas, 

assincronamente, através da ferramenta chat do Microsoft Teams, para as quais 

haverá as respetivas salas virtuais por turma. 

 No regime misto/b-learning a avaliação, em detrimento dos testes/exames, deve-

se privilegiar: 

o A avaliação das sessões síncronas (participação, empenho, pontualidade e 

assiduidade); 

o  A avaliação das sessões assíncronas (esclarecimento de dúvidas e 

realização de atividades, tarefas, trabalhos ou projetos individuais ou em 

grupo com acompanhamento do professor); 
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o Trabalho autónomo (pesquisa/investigação e desenvolvimento de 

trabalhos e/ou projetos, individuais ou em grupo, sem acompanhamento 

do professor). 

 A auto e heteroavaliação deverá ser realizada e discutida com os alunos, 

presencialmente, ou em casos devidamente justificados, através do Microsoft 

Teams na última hora do módulo. 

 
3.1.5. Reposição de aulas/Recuperação modular 
 

3.1.5.1. Reposição de aulas 
 

 As aulas de reposição irão realizar-se ao longo do ano letivo de acordo com o 

princípio: falta dada acima do limite definido será imediatamente reposta. 

 O diretor de turma, logo que o limite de faltas é excedido, notifica virtualmente o 

aluno da data de realização das aulas de reposição respetivas, insere no SGE a data 

da sua realização e informa o professor da disciplina para elaborar o respetivo 

plano de reposição. 

 A reposição de aulas e/ou recuperação de módulos será realizada 

preferencialmente na escola, sendo que em casos excecionais as mesmas poderão 

ser repostas, assincronamente, através da ferramenta chat do Microsoft Teams, 

para as quais haverá as respetivas salas virtuais por turma. 

 Os planos de reposição devem ser inseridos pelo professor na Sala Virtual de 

Reposição de Aulas para que todos os alunos e professores tenham acesso aos 

mesmos. 

3.1.5.2. Recuperação de módulos 

 A recuperação de módulos em atraso deve seguir com rigor o estipulado nas 

descrições modulares e no plano de avaliação e de recuperação de módulos das 

respetivas disciplinas contratualizado com os alunos na primeira aula de cada 

módulo que prevê uma data para a realização da avaliação, data para a entrega 
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pelo docente dos resultados da avaliação e data para realização das provas de 

recuperação do módulo.  

 A recuperação modular será realizada preferencialmente na escola, sendo que, em 

casos excecionais, a mesma poderá ser concretizada, assincronamente, através da 

ferramenta chat do Microsoft Teams, para a qual haverá uma sala virtual por 

turma. 

 Em caso de insucesso na avaliação do módulo o professor deverá ativar o plano 

de avaliação/recuperação que prevê a realização de um segundo momento quinze 

dias após o primeiro. 

 Caso o aluno não obtenha a avaliação positiva em nenhum dos dois momentos de 

avaliação previstos no plano de avaliação, deverá requerer, em impresso próprio, 

ao Diretor Pedagógico, a avaliação extraordinária do módulo, que o Diretor de 

Turma de acordo com o respetivo docente marcará a data da sua realização. 

 As datas de avaliação extraordinária do módulo podem eventualmente vir a 

coincidir com as datas de reposição de aulas embora tal não seja obrigatório. 

 A época de avaliação extraordinária realizar-se-á no final do ano letivo. 

3.2. Funcionamento dos Serviços 

Na presente secção, apresenta-se de um modo geral o funcionamento dos serviços da 

Escola. 

3.2.1. Serviços de Administração Escolar/Secretaria 

Os Serviços de Administração Escolar/Secretaria, em regime b-learning, terão os 

seguintes horários de atendimento ao público: 

 Presencial: Todos os intervalos entre as aulas; 

 Não Presencial: Telefone, E-mail ou Fax, entre as 09h00 e as 17h00. 

Telefone: 222071290/7 | Fax: 222071299 | E-mail: geral@eptpporto.com 
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3.2.2. GIVA/Gabinete de Psicologia 

O GIVA/Gabinete de Psicologia da Escola, terá os seguintes horários de atendimento ao 

público, em regime de b-learning:  

 Presencial: A definir pela Psicóloga; 

 Não Presencial: Telefone, Microsoft Teams, entre as 09h00 e as 17h00. 

Telefone: 222071290/7 | Fax: 222071299 | E-mail: giva@eptpporto.com 

3.3. Reuniões 

É apresentada a forma como devem ser realizadas, em regime b-learning, as reuniões 

pedagógicas, o atendimento aos Encarregados de Educação e as reuniões com as demais 

instituições ou entidades externas à escola.  

3.3.1. Reuniões Pedagógicas  

 As reuniões pedagógicas (Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico, FCT e 

Reuniões Gerais de Professores) serão realizadas preferencialmente na escola, 

sendo que em casos excecionais as mesmas poderão ser concretizadas, 

assincronamente, através da ferramenta chat do Microsoft Teams, para a qual 

haverá uma sala virtual criada para o efeito.  

 No caso das reuniões decorrerem virtualmente, deve-se procurar garantir que 

todos os membros que constituem as respetivas reuniões assinem digitalmente as 

folhas de presenças (folhas de rosto das atas). No caso de não existir essa 

disponibilidade, os intervenientes podem assinar os documentos na escola. 

3.3.2. Atendimento aos Encarregados de Educação 

O contacto com os Encarregados de Educação (EE) é fundamental, especialmente, na 

atual conjetura em que vivemos, pelo que as reuniões com os EE, asseguradas pelas Diretoras 

de Turma, são vitais para o funcionamento do processo de ensino-aprendizagem.  
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De forma a garantir a comunicação com os EE, sugere-se que, sempre que possível, 

devido ao estabelecimento de uma conversação mais próxima, se privilegie o contacto direto, 

ou seja, presencial. No entanto, caso o mesmo por diversos fatores não possa ocorrer, sugere-

se que esse contacto seja efetuado tenho em consideração o seguinte procedimento:  

 Para os EE que possuem competências digitais mais sólidas, recomenda-se que 

a comunicação seja realizada com suporte ao Microsoft Teams, através da conta 

do seu educando. A reunião decorrerá numa Sala virtual criada para o efeito 

“Reuniões DT / EE” 

 Para os EE que possuem competências digitais ao nível intermédio 

(conhecimentos na ótica do utilizador), recomenda-se a utilização do WhatsAPP, 

através do contacto direto do seu número de telemóvel pessoal; 

 Para os EE que tenham limitações ao nível das competências digitais ou 

limitações no acesso à internet ou ainda que não tenham acesso aos 

equipamentos indispensáveis à comunicação síncrona (hardware e 

software), sugere-se a adoção do telemóvel, designadamente, das chamadas 

telefónicas diretas para esses EE. 

3.3.3. Reuniões Institucionais  

A realização das reuniões institucionais não pode ser comprometida, especialmente 

devido à importância que as mesmas têm para a prossecução dos trabalhos da escola e, 

consequentemente, para o seu desenvolvimento enquanto instituição educativa. Neste 

sentido, estas reuniões, independentemente do seu caráter, devem ocorrer sempre por via 

presencial na escola. Não obstante que, em casos excecionais, devidamente identificados 

pelo Diretor da Escola, as reuniões possam ocorrer virtualmente através do Microsoft Teams. 
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4. Regime Não Presencial/e-learning 

Na presente secção apresenta-se a arquitetura do modelo técnico-pedagógico do 

ensino a distância da escola. É também apresentado a dimensão dos conteúdos educativos e 

a perspetiva externa.  

4.1. Circuito de informação 

O circuito de informação é fundamental para que a escola, designadamente todos os 

processos online funcionam em pleno e com organização. Assim, de forma a gerir toda a 

informação e problemas apresenta-se a equipa de monitorização e-learning e as respetivas 

funções: 

4.1.1. Equipa e-learning 

 Diretor Pedagógico; 

 Coordenadora Pedagógica; 

 Coordenador e-Learning. 

Nota: Esta equipa aplica-se também ao regime misto (b-learning). 

 
4.1.1.1. Funções do Diretor Pedagógico 

 Coordenar e supervisionar o planeamento, execução e avaliação da formação; 

 Coordenar as questões pedagógicas inerentes e decorrentes do processo 

educativo; 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; 

 Promover a atualização de todos os materiais de suporte á concretização das 

aulas; 

 Promover e coordenar as reuniões com a equipa de monitorização e-learning, 

equipa alargada, coordenadores e professores; 

 Sugerir estratégias que contribuam para cumprir os objetivos do Plano Educativo 

da Escola. 
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4.1.1.2. Funções da Coordenadora Pedagógica 

 Avaliar e acompanhar o processo ensino-aprendizagem, assim como os resultados 

de desempenho dos alunos; 

 Garantir e estimular a participação dos professores, garantindo um trabalho que 

seja produtivo e motivador; 

 Promover práticas inovadoras de ensino e incentivar a utilização de tecnologias 

educativas; 

 Averiguar se a conduta pedagógica dos docentes tem beneficiado o processo de 

aprendizagem. 

4.1.1.3. Funções do Coordenador e-learning 

 Implementar e executar do Plano de Ação; 

 Articular com a Coordenadora Pedagógica e Diretor Pedagógico; 

 Gerir o circuito de informação nas demais plataformas; 

 Reportar à Coordenadora Pedagógica e Diretor Pedagógico problemas que 

surjam; 

 Formar professores, funcionários e alunos nas demais ferramentas digitais; 

 Preparar e organizar de documentos e suportes para o e-learning;  

 Redigir e distribuir informações e documentos digitais na comunidade educativa; 

 Prestar apoio técnico às aulas, alunos e professores;  

 Gerir e atualizar as plataformas e-learning;  

 Acompanhar e avaliar os processos. 

4.1.2 Equipa alargada 
 

A equipa alargada tem como função debater as problemáticas e os desafios inerentes 

ao processo e-learning com o objetivo de encontrar soluções adequadas à resolução dos 

problemas. Esta equipa engloba os seguintes membros: 

 Membros da Equipa E-Learning: 

o Diretor Pedagógico; 
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o Coordenadora Pedagógica; 

o Coordenador E-Learning. 

 Sub-Diretor; 

 Secretária da Direção; 

 Psicóloga (Gabinete de Psicologia); 

 Coordenadora de FCT; 

 Representante dos docentes no Conselho Consultivo da Escola. 

4.2. Dimensão Tecnológica 

Para a concretização plena do processo de ensino-aprendizagem, para além da 

Plataforma de Gestão Escolar da Escola (SGE) que gere todo o processo administrativo-

pedagógico, foram adotadas quatro ferramentas tecnológicas, o Microsoft Teams, o Outlook 

(e-mail institucional) e o OneDrive que são ferramentas do Office365. Para contacto mais 

direto entre professores e órgãos da escola, adota-se o WhatsApp. 

4.2.1. Microsoft Teams – Videoconferência  
 

 O Microsoft Teams é uma ferramenta síncrona do Office365 que permite a criação 

de salas virtuais para a comunicação em tempo real, por meio de 

videoconferência, mas também assíncrona na medida em que temos de utilizar o 

chat. 

 Esta ferramenta será utilizada para a lecionação de aulas e para a realização de 

reuniões das mais diversas áreas. 

 Para além da possibilidade de criação de salas virtuais para a comunicação em 

videoconferência, esta ferramenta permite: 

o Partilhar ficheiros com os demais utilizadores; 

o Efetuar chamadas individuais ou em grupo; 

o Conversar pelo chat com os alunos; 

o Fazer apresentações através da partilha de ecrã; 

o Desenhar através de um quadro branco; 
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o Criar e distribuir tarefas; 

o Entre muitas outras funcionalidades. 

 A criação de salas virtuais deve ser solicitada, via e-mail, ao Coordenador de e-

learning. Os docentes podem apenas criar os canais dentro de cada uma das 

respetivas salas. 

 A formação dos alunos e professores no Microsoft Teams é assegurada pelo 

Coordenador de e-learning, sempre que se considerar necessário. 

 O apoio técnico aos alunos e professores nesta plataforma será assegurado pelo 

Coordenador de e-learning, sempre que necessário. 

Os alunos e professores podem utilizar outras ferramentas disponíveis no Office 

365 que vão ao encontro dos conteúdos lecionados e dos trabalhos práticos solicitados 

pelos docentes. São exemplos dessas ferramentas o Word, Excel, PowerPoint, Forms e 

muitas outras. 

4.2.2. Outlook – E-mail institucional 
 

 O e-mail institucional é o meio formal de comunicação interno da EPTPP entre 

toda a comunidade educativa – direção, coordenadores, diretores de turma, 

professores, serviços de administração escolar, gabinete de psicologia e alunos. 

 O e-mail institucional deverá ser utilizado para os seguintes objetivos: 

o Esclarecer dúvidas aos alunos; 

o Enviar/Receber documentos ou informações entre os demais serviços e 

órgãos da escola; 

o Prestar/Receber apoio técnico nas demais ferramentas tecnológicas. 

 Para além destes objetivos, cabe ao utilizador decidir outros fins desde que 

estejam devidamente enquadrados no âmbito educativo. 

 Finalmente, é importante referir que o e-mail institucional permitirá acesso a 

todas as ferramentas do Office 365, pelo que deverá guardar as suas credenciais 

para acesso. 
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4.2.3. SharePoint - Centro de Recursos Educativos (CRE) 
 

 O SharePoint é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, integrado 

no Office365. 

 A este serviço a EPTPP designa oficialmente por Centro de Recursos Educativos 

(CRE). 

 O CRE deverá ser utilizado para os seguintes objetivos: 

o Depositar (Upload) sebentas, enunciados de atividades, trabalhos e 

projetos, apresentações, entre outros; 

o Transferir (Download) todos os documentos que os professores coloquem 

nas respetivas pastas. 

 Todos os trabalhos dos alunos que servem de suporte à avaliação da 

disciplina/módulo devem ser submetidos no CRE na pasta correspondente da 

disciplina e módulo. 

 Todas as propostas de atividades, exercícios e projetos, bem como sebentas, 

cadernos digitais e apresentações PowerPoint têm obrigatoriamente de ser 

submetidos no CRE em formato PDF para que os alunos tenham acesso. 

 Todas as evidências das aulas são arquivadas através do Microsoft Teams, 

designadamente, através da partilha de ficheiros, do tempo da sessão, das 

conversas no chat, entre outros aspetos. 

 O CRE encontra-se organizado por curso, disciplinas e módulos e cada docente 

terá acesso aos conteúdos da sua disciplina. 

 Reitera-se que é através do e-mail institucional que será possível o acesso ao CRE, 

pelo que deverá guardar as suas credenciais usufruir desta ferramenta.  

 
4.2.4. WhatsApp – Contacto Direto 

 
 O WhatsApp é uma ferramenta síncrona na medida que permite a comunicação 

real em modalidade de videochamada, mas pode também ser considerada 

assíncrona dado possibilitar a conversação por texto ou partilha de clips de som. 
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 Esta ferramenta deverá ser adotada para “respostas rápidas” entre os colegas, 

designadamente, para esclarecimento de dúvidas pontuais, feedback entre pares 

e apoio técnico. 

 Esta ferramenta será utilizada para a comunicação entre os orientadores de FCT 

e os respetivos orientandos. 

Importa referir que todas as ferramentas anteriormente identificadas podem e devem 

ser instaladas por todos os membros da comunidade educativa nos seus smartphones. Desta 

forma, será possível que todos tenham acesso a todas as ferramentas e-learning sem 

necessitar do computador.  

4.3. Dimensão Pedagógica 

Na dimensão pedagógica é apresentada a forma como deve decorrer o processo de 

ensino-aprendizagem online.  

 
4.3.1. Lecionação/Docência 

 
 As equipas pedagógicas/conselhos de turma concebem um plano de trabalho 

semanal para cada turma, sob a orientação do diretor de turma e coordenador do 

curso.  

 Este plano é concebido para todos os alunos e como tal deve ter em conta os 

princípios já existentes no desenho de medidas universais, seletivas e adicionais 

que já tinham sido adotadas no âmbito da educação inclusiva. 

o Estão disponíveis os instrumentos para a aplicação das medidas de suporte 

à aprendizagem e inclusão em uso na escola. 

 As metodologias de ensino à distância deverão ser diversificadas, enquadradoras 

e propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 

autónomo. 

 No equilíbrio articulado entre as diferentes disciplinas, foram organizados os 

tempos letivos semanais dos docentes que se traduzem nos horários disponíveis 
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na página web da escola e no Centro de Recursos Educativos (CRE).  Os horários 

preveem um equilíbrio entre o trabalho realizado nos formatos síncrono e 

assíncrono. 

 Assim, os tempos letivos semanais de cada disciplina deverão ter um período 

muito curto (entre 5 a 15 minutos) de trabalho síncrono. 

 O trabalho assíncrono das aulas deverá ser dedicado à realização de trabalhos e 

tarefas que promovam o trabalho autónomo do aluno e o desenvolvimento, em 

equipa/grupo (grupos online), em formato de projeto que poderá ter uma 

dimensão interdisciplinar, favorecendo o desenvolvimento de competências do 

perfil de saída do aluno dos nossos cursos. 

 O professor mantém-se online via Microsoft Teams, com os alunos, durante todo o 

período letivo. 

Os professores relativamente aos alunos que apresentam dificuldades no processo 

ensino aprendizagem deverão com a EMAEI construir recursos de aprendizagens adaptados 

à situação concreta de cada aluno.  

Será ainda criado o Centro de Apoio à Aprendizagem Virtual com o respetivo horário 

de forma a garantir o acesso dos alunos que necessitem deste recurso. 

Todos os docentes devem proceder à marcação de faltas dos alunos no Sistema de 

Gestão Escolar (SGE) no horário da aula. Cabe ao Diretor de turma a validação destas faltas 

semanalmente, mediante a análise de situação de cada aluno, face à disponibilidade de 

recursos tecnológicos para a sua participação nas atividades letivas online. 

4.3.2. Interdisciplinaridade  
 

 Nas aulas e-learning é fundamental que exista equilíbrio articulado entre as 

diferentes disciplinas, até como forma de reduzir a carga de trabalho para os alunos. 

 Deve ser equacionado o tempo global que se prevê que os alunos dediquem à 

aprendizagem, prevendo um equilíbrio dado a diferentes estratégias e ponderando 

o trabalho que pode ser feito síncrona e assincronamente, tendo em consideração 

que as atividades e métodos a desenvolver não podem depender do papel e 
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competências dos encarregados de educação, considerando as suas diferentes 

possibilidades e capacidades. 

 Os professores devem procurar junto dos seus pares conceber enunciados de 

trabalhos em conjunto, determinando claramente quais os objetivos de cada uma 

das disciplinas e garantindo que a avaliação é realizada apenas com base nos 

objetivos da sua disciplina. 

 Para além disso, os professores poderão apresentar tarefas centradas em questões-

problema, estudos de caso, projetos, entre outros. 

Naturalmente que a mobilização dos alunos para a realização de projetos 

interdisciplinares, levam-nos a articular as aprendizagens de várias disciplinas e 

componentes de formação/UFCD, por isso é fundamental que os alunos sejam capacitados 

para assumir esta responsabilidade e autonomia.  

 
4.3.3. Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

 
 Durante o período de Ensino à Distância os tempos letivos de FCT terão como 

objetivo manter os alunos comprometidos e alinhados com os projetos de estágio 

e respetivos relatórios.  

 A FCT será realizada através da realização de um trabalho pedagógico que 

contribua para o alcance dos objetivos definidos na respetiva formação. 

 O trabalho é desenvolvido de forma síncrona e assíncrona de acordo com os 

tempos letivos semanais de FCT, tendo um período muito curto (5 a 15 minutos) 

de trabalho síncrono e, posteriormente, assíncrono dedicado à realização do 

projeto estágio que promova o trabalho autónomo do aluno e o desenvolvimento, 

em equipa/grupo, do respetivo projeto, favorecendo o desenvolvimento das 

competências do Perfil de Saída dos respetivos cursos. 

 O professor mantém-se online via Microsoft Teams, com os alunos, durante todo o 

período letivo.  
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 O projeto de estágio (FCT) realiza-se, com recurso à ferramenta síncrona Microsoft 

Teams, em sala virtual, através de uma prática simulada. Cabe à Coordenadora de 

FCT, em articulação com os Orientadores de FCT, determinar qual o trabalho de 

projeto a apresentar por cada aluno finalista. 

 As evidências de presenças em contexto de FCT no regime de Ensino à Distância 

serão retiradas da plataforma da Microsoft Teams.  

 Quer o relatório de FCT quer os anexos que o suportam têm de ser depositados no 

CRE, na pasta designada por FCT. No interior destas pastas estará disponível uma 

pasta com o nome de cada aluno para, desta forma, inserir todos os documentos 

relativos à sua FCT. Terão acesso a estas pastas os alunos e os respetivos 

orientadores.  

 Todos os docentes devem proceder à marcação de faltas dos alunos no Sistema de 

Gestão Escolar (SGE) no horário da reunião de orientação.   

 
4.3.4. Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 

 Apresentação e defesa: A apresentação e defesa da Prova de Aptidão Profissional 

(PAP) deverá decorrer com recurso à ferramenta síncrona Microsoft Teams, com 

os alunos e o júri presentes na respetiva sala virtual. 

 Evidências do trabalho desenvolvido: Todas as evidências (relatório, produtos, 

trabalhos, anexos e outros conteúdos que sustentam a PAP devem estar 

disponíveis em formato digital no Centro de Recursos Educativos (CRE) para 

que os alunos, através da partilha do seu ecrã, apresentem ao júri, sempre que este 

o considerar necessário e relevante para a apresentação e defesa da PAP.  

 Disponibilização da PAP e anexos: Quer a PAP quer os anexos que a suportam 

têm de ser depositados no CRE, numa pasta designada por PAP. No interior desta 

pasta estará disponível uma pasta com o nome de cada aluno para, desta forma, 

inserir todos os documentos relativos à sua PAP. Terão acesso a estas pastas os 

alunos e os respetivos orientadores. 
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 Reunião e deliberações da mesa de júri: Tal como a apresentação e defesa, a 

reunião da mesa de júri para deliberação dos resultados finais das PAP, deverá 

acontecer pelo Microsoft Teams. Caso surjam dúvidas sobre determinado 

trabalho, o júri poderá consultar as evidências da PAP do aluno no CRE. 

4.3.5. Reposição de aulas e / ou recuperação de módulos 
 

4.3.5.1. Reposição de aulas 
 

 As aulas de reposição irão realizar-se ao longo do ano letivo de acordo com o 

princípio: falta dada acima do limite definido será imediatamente reposta. 

 O diretor de turma, logo que o limite de faltas é excedido, notifica virtualmente o 

aluno da data de realização das aulas de reposição respetivas, insere no SGE a data 

da sua realização e informa o professor da disciplina para elaborar o respetivo 

plano de reposição. 

 A reposição de aulas e/ou recuperação de módulos será realizada, 

assincronamente, através da ferramenta chat do Microsoft Teams, para as quais 

haverá as respetivas salas virtuais por turma. 

 Os planos de reposição devem ser inseridos pelo professor na Sala Virtual de 

Reposição de Aulas para que todos os alunos e professores tenham acesso aos 

mesmos; 

 O Professor mantém-se online, com os alunos, durante o período de reposição de 

aulas e / ou recuperação de módulos, podendo em casos excecionais ser 

assegurado o acompanhamento pelo Diretor de Turma. 

4.3.5.2. Recuperação de módulos 

 A recuperação de módulos em atraso deve seguir com rigor o estipulado nas 

descrições modulares e no plano de avaliação e de recuperação de módulos das 

respetivas disciplinas contratualizado com os alunos na primeira aula de cada 

módulo que prevê uma data para a realização da avaliação, data para a entrega 



              
 

                                                                                                                              
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

PLANO DE AÇÃO – REGIME PRESENCIAL, MISTO E NÃO PRESENCIAL 

                                                      

 DG.050.03_PA 
Pág. 32 

pelo docente dos resultados da avaliação e data para realização das provas de 

recuperação do módulo.  

 O docente deve registar todos estes momentos de avaliação formal no calendário 

no Microsoft Teams. 

 Em caso de insucesso na avaliação do módulo o professor deverá ativar o plano 

de avaliação/recuperação que prevê a realização de um segundo momento quinze 

dias após o primeiro. 

 Caso o aluno não obtenha a avaliação positiva em nenhum dos dois momentos de 

avaliação previstos no plano de avaliação, deverá requerer, em impresso próprio, 

ao Diretor Pedagógico, a avaliação extraordinária do módulo, que o Diretor de 

Turma de acordo com o respetivo docente marcará a data da sua realização. 

 As datas de avaliação extraordinária do módulo podem eventualmente vir a 

coincidir com as datas de reposição de aulas embora tal não seja obrigatório. 

 A época de avaliação extraordinária realizar-se-á no final do ano letivo. 

 Serão criadas duas salas virtuais por turma: 

o Sala de Reposição de Aulas; 

o Sala de Recuperação Modular. 

 Cabe ao Diretor de Turma, ao professor da disciplina e à EMAEI verificar as 

aprendizagens adaptadas à situação concreta de cada aluno.  

 Ao nível da validação documental, verifica-se o seguinte: 

o Reposição de aulas: os alunos fazem o login na sala virtual de reposição de 

aulas, download da documentação e upload dos trabalhos realizados e 

logout no final. 

o Recuperação modular: os alunos fazem o login na sala virtual de 

recuperação modular, download da documentação, testes, etc.  e upload dos 

trabalhos ou testes realizados e no final fazem logout. 
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4.3.6. Reuniões professores 
 

 As reuniões internas de professores (Coordenações de Curso, Conselhos de 

Turma, Conselho Pedagógico e Reunião Geral de Professores), tal como está 

determinado, decorrem sempre por via do Microsoft Teams, através de salas 

virtuais próprias e criadas para o efeito. 

 Sempre que possível, deve-se procurar garantir que todos os membros que 

constituem as respetivas reuniões assinem digitalmente a folha de presenças 

(folha de rosto da ata). Em casos excecionais, quer a folha de presenças quer 

outros documentos como, por exemplo, pautas e/ou termos, podem ser assinados 

via correio. 

4.4. Dimensão dos conteúdos 

Na dimensão dos conteúdos é apresentada a forma como se devem ser produzidos e 

disponibilizados os conteúdos online.  

4.4.1. Produção e disponibilização dos conteúdos 
 

 Todos os conteúdos multimédia produzidos pelos professores (texto, vídeos, 

imagens, gráficos, tabelas,...) devem ser claros e sucintos para que os alunos 

compreendam as matérias mais facilmente. 

 Todas as propostas de atividades, exercícios e projetos, bem como sebentas, 

cadernos digitais e apresentações PowerPoint têm obrigatoriamente de ser 

submetidos no CRE em formato PDF para que os alunos tenham acesso 

 Ao nível da acessibilidade e segurança, determina-se o seguinte: 

o Alunos: têm acesso para visualizar os conteúdos e materiais das aulas 

inseridos pelos professores e efetuar download dos enunciados trabalhos. 

Os alunos podem fazer depositar/upload no Microsoft Teams ou enviar 

por e-mail a resolução de atividades, fichas de trabalho e exercícios ao 

professor. 
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o Professores: têm acesso para visualizar os conteúdos e materiais das suas 

aulas, criar/editar pastas dentro da sua disciplina/módulo e 

depositar/upload os conteúdos da sua disciplina. 

o Equipa e-learning: têm acesso para visualizar as pastas de todas as 

disciplinas, apenas com permissão de download de ficheiros.  

 

4.4.2. Publicitação das atividades letivas em e-learning  
 

As imagens e vídeos que possam ser produzidos são fundamentais para a publicitação 

e disseminação da marca e imagem da escola para a captação de alunos para o ano letivo 

2021-2022. Com base neste pressuposto é fundamental que todos os professores tenham em 

consideração os seguintes itens: 

 Todos os Diretores de Turma devem recolher uma vez por semana 3-5 imagens 

das aulas da sua turma, devendo para o efeito solicitar a participação de todos os 

professores. 

 As imagens devem ser enviadas, em simultâneo, para os seguintes endereços de 

e-mail: bruno.goncalves@eptpporto.com (Página Web) e giva@eptpporto.com 

(Facebook e Instagram). 

 As imagens devem ser acompanhadas com um breve texto que deve conter o 

seguinte conteúdo: 

o Designação da disciplina; 

o Designação da turma; 

o Tema abordado; 

o Professor envolvido; 

o Atividade desenvolvida. 

 Todas as imagens que forem enviadas sem os conteúdos atrás indicados não serão 

publicadas. 

 Antes de captar as imagens o Diretor de Turma deve ter em atenção os alunos 

que têm os direitos assegurados. 
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4.5. Gabinete de Psicologia 

O Gabinete de Psicologia da EPTPP é fundamental para auxiliar os alunos que dele 

necessitem, especialmente na atual conjetura em que vivemos. Neste sentido, manter este 

Gabinete em pleno funcionamento é uma questão central. Assim, o Gabinete de Psicologia 

funcionará da seguinte forma: 

 As consultas deverão ser marcadas pela Psicóloga em articulação com a 

disponibilidade do aluno; 

 As consultas decorrerão no Microsoft Teams, em sessão fechada em que apenas os 

dois terão acesso a essa sala virtual; 

 O arquivo das notas retiradas da conversa, ficam à responsabilidade da Psicóloga 

em exercício de funções. 

4.6. Perspetiva externa 

Na perspetiva externa é apresentada a forma como devem ser realizadas as reuniões à 

distância com os Encarregados de Educação e com as demais instituições ou entidades 

externas à escola.  

 
4.6.1. Reuniões com os Encarregados de Educação 

 
Naturalmente que estas reuniões, tal como na modalidade de ensino presencial, devem 

ocorrer sempre que se considere necessário, independentemente das dificuldades, 

constrangimentos e eventuais dificuldades comunicacionais.  

De forma a garantir a comunicação com os EE, sugere-se que, sempre que possível, 

devido ao estabelecimento de uma conversação mais próxima, se privilegie o sincronismo 

nas reuniões com os EE. Assim: 

 Para os EE que possuem competências digitais mais sólidas, recomenda-se que 

a comunicação seja realizada com suporte ao Microsoft Teams, através da conta 
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do seu educando. A reunião decorrerá numa Sala virtual criada para o efeito 

“Reuniões DT / EE” 

 Para os EE que possuem competências digitais ao nível intermédio 

(conhecimentos na ótica do utilizador), recomenda-se a utilização do WhatsAPP, 

através do contacto direto do seu número de telemóvel pessoal; 

 Para os EE que tenham limitações ao nível das competências digitais ou 

limitações no acesso à internet ou ainda que não tenham acesso aos 

equipamentos indispensáveis à comunicação síncrona (hardware e 

software), sugere-se a adoção do telemóvel, designadamente, das chamadas 

telefónicas diretas para esses EE. 

Embora, tal como referido anteriormente, se deva privilegiar o sincronismo na 

comunicação com os EE, em casos excecionais, as Diretoras de Turma estão autorizadas a 

utilizar outros meios de comunicação assíncrona, nomeadamente, os seguintes: E-mail 

institucional ou mensagens via telemóvel.  

 
4.6.2. Reuniões institucionais  
 

As reuniões institucionais independentemente do seu caráter, devem ocorrer sempre 

por via síncrona, numa ferramenta a ser selecionada por ambas as partes (a escola e a 

entidade com que se pretende reunir). Não obstante que, em casos excecionais, devidamente 

identificados pelo Diretor da Escola, se privilegie a comunicação assíncrona. Neste caso, 

podem ser autorizadas outras ferramentas de mais adequadas à concretização da referida 

reunião, que serão determinadas oportunamente.   

4.7. Processo de Monitorização do E-Learning 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano de Ação em cada escola, 

a DGEsTE sugere a criação de uma equipa responsável por este trabalho com consulta 

regular aos alunos; definição de indicadores de qualidade e de quantidade, bem como de 

periodicidade de recolha. 
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4.7.1. Constituição da equipa 

 Diretor Pedagógico; 

 Coordenadora Pedagógica; 

 Coordenador e-Learning. 

Esta equipa aplica-se também ao regime misto (b-learning). 

4.7.1.1. Definição de indicadores de qualidade 

 Grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE; 

 Qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens. 

4.7.1.2. Definição de indicadores de quantidade 

 Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;  

 Número de tarefas enviadas pelos professores, em função do plano de trabalho 

elaborado; 

  Disponibilização de meios tecnológicos de E@D;  

 Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de alunos; 

 Desenvolvimento de mecanismos de apoio, dirigidos aos alunos sem computador 

e ligação à internet em casa. 

A monitorização dos alunos será efetuada pela Equipa de Monitorização de e-Learning, 

em articulação com os Coordenadores de Cursos e Diretores de Turma. 

A monitorização dos professores será efetuada pela mesma equipa, com auxílio 

também dos Coordenadores de Cursos e Diretores de Turma. Outros elementos que serão 

úteis a esta tarefa é o documento de assiduidade dos formadores e as aulas sumariadas no 

SGE. 

 

4.8. Processo de Avaliação 

4.8.1. Alunos  
 

Os alunos serão avaliados pelos professores tendo em consideração os critérios de 

avaliação estabelecidos: 
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 Domínio do Ser: pontualidade, assiduidade, interesse, iniciativa, adaptabilidade, 

autonomia e criatividade; 

 Domínio do Saber: capacidade de observação, capacidade de análise, aquisição 

conhecimento, aplicação conhecimento, curiosidade científica e capacidade 

crítica); 

 Domínio do Fazer: trabalho de grupo (processo), trabalho de grupo (produto), 

método de trabalho individual, expressão oral, expressão escrita e trabalho de 

projeto. 

 Os elementos para a avaliação modular em modalidade e-learning devem ser 

maioritariamente trabalhos, não obstante que o docente, em articulação com os 

alunos, optem por outros elementos que sejam convenientes tendo em 

consideração a atual conjetura. 

 Devem ser garantidas todas as evidências/elementos que comprovem o trabalho 

desenvolvido pelo aluno e, consequentemente, a classificação final atribuída. 

 Todas as faltas quer às sessões síncronas quer às assíncronas têm que ser 

obrigatoriamente marcadas pelos professores no Sistema de Gestão Escolar 

(SGE). 

 No processo de avaliação o docente deverá ter em consideração os alunos que têm 

mais dificuldades no acesso à internet e aos equipamentos necessários para 

comunicar e interagir em modalidade e-learning. 

 Todos os professores devem assegurar que a autoavaliação é concretizada em 

sessão síncrona para que seja possível ter um contacto mais próximo e direto com 

o aluno. 

 Para os alunos que, por diversos motivos, não consigam estar presentes na sessão, 

o professor deverá contactá-los no sentido de apresentarem a sua opinião face ao 

trabalho por eles desenvolvidos. 
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 Todos os alunos e os seus encarregados de educação podem consultar as suas 

faltas e classificações aos módulos no separador “Área Reservada” SGE do Site 

da escola ou através do seguinte link:  

o  https://eptpp.escolapro.pt/fmi/webd/EscolaPro_EPTPP?script=webalunos  

 As classificações são lançadas por todos os professores no SGE antes da realização 

das reuniões do Conselho de Turma. 

  

4.8.2. Corpo docente 
 

 Os professores serão avaliados inevitavelmente pelos encarregados de educação, 

pelos alunos e pelos órgãos pedagógicos: 

o Os alunos por serem os principais atores no processo de ensino-

aprendizagem e pela vontade que sempre têm em exprimir a sua opinião 

aos demais professores. Para além desta avaliação dos alunos, destaca-se 

o facto de estar também previsto o preenchimento de um inquérito por 

questionário no final de cada período que incidirá, essencialmente, nas 

aulas em modalidade e-learning; 

o Os encarregados de educação que, por se encontrarem em casa, assistem 

às aulas e, posteriormente, apresentam a sua opinião em sede de reunião 

de encarregados de educação e em conselho de turma; 

o Finalmente, como é habitual no ensino presencial, os professores serão 

alvo de uma avaliação mais geral por parte da Direção Pedagógica e mais 

próxima pela Coordenadora Pedagógica. 

4.9. Privacidade dos Dados 

Tal como no ensino presencial a privacidade de dados também tem que estar presente 

no ensino em modalidade e-learning. Assim, os professores devem ter em consideração dois 

aspetos:  
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 Todos os documentos preenchidos pelos alunos relacionados com a proteção de 

dados mantêm-se em vigor no ensino em modalidade e-learning; 

 O professor, devido à necessidade de motivar os alunos para as suas aulas 

síncronas, deverá optar por ligar a sua câmara web no Microsoft Teams, pelo 

menos enquanto estiver a dar aula com suporte nos métodos expositivo, ativo e 

demonstrativo;   

Qualquer caso omisso sobre esta matéria deverá ser diretamente reportado ao 

Encarregado de Proteção de Dados da EPTPP. 

5. Casos omissos 

Todos os casos omissos que não se encontrem claramente identificados e esclarecidos 

no documento “Plano de Ação (PA)”, devem ser reportados Coordenadora Pedagógica e ao 

Diretor da Escola para, de acordo com o regulamento da EPTPP, formularem um juízo ou 

uma decisão face à problemática em questão. 


