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1. ENQUADRAMENTO
O Plano de Ensino @ Distância (E@D) da Escola Profissional de Almada (EPA), nesta versão
revista e atualizada, apresenta um conjunto de orientações comuns para o trabalho dos
professores e dos alunos, numa modalidade a distância. As determinações que se apresentam
estão amplamente dependentes do contexto particular da situação de emergência sanitária
provocada pela pandemia do vírus COVID-19.
Todo o contexto epidemiológico que assolou o ano letivo 2019-2020 empurrou o sistema de
ensino em geral para uma transição digital repentina e abrupta, em que foi necessário adotar
medidas que permitissem a continuação do processo de ensino-aprendizagem num contexto
inesperado. Para a EPA, este processo não representou o início de uma transição digital, mas
tão só a sua continuidade, uma vez que muitos dos instrumentos digitais e das metodologias
ativas de ensino através das tecnologias já vinham sendo adotados pelo grupo docente e
discente da EPA.
A elaboração deste documento baseia-se nos “8 Princípios Orientadores para a implementação
do Ensino a Distância”, nas “Orientações para o trabalho das Equipas Multidisciplinares de Apoio
à Educação Inclusiva na modalidade E@D”, nas orientações para a “Organização do ano
letivo 2020-2021” da DGEsTE, nas “Orientações para a recuperação e consolidação das
aprendizagens ao longo do ano 2020-2021”, do Ministério da Educação, no DL nº 14-G/2020 de
14 de abril, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, no DL nº 3-D/2021.
O presente Plano destina-se a toda Comunidade Educativa, aplicando-se a todos os níveis e
modalidades de ensino existentes na nossa Escola (Cursos de Educação e Formação e Cursos
Profissionais). Nos períodos de transição do regime presencial para o regime misto ou não
presencial, este Plano será imediatamente acionado.
Por último, importa destacar que o desenvolvimento do plano de E@D é um processo dinâmico,
em constante construção, numa lógica de melhoria contínua.
Esta nova versão do documento deve ser complementada com o Plano de Contingência e o
Plano de Ação Estratégica da EPA, aprovados para o ano escolar 2020/2021, assim como os
recursos e informações disponíveis na página eletrónica da Escola.
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2. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS
Face ao contexto atual, no ano letivo 2020/2021, são considerados três regimes do processo de
ensino e aprendizagem: presencial, misto e não presencial. A estes regimes estão associados
vários conceitos base. Assim, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53D/2020:
a) “«Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrandose fisicamente no mesmo local;

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina
atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;

c) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre
em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e
alunos;

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem
a presença ou intervenção daquele;

e) «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos
trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais
curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a
ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e
docentes, em torno das temáticas em estudo;

f) «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos
interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades
letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.”
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3. OBJETIVOS DO PLANO E@D
As medidas e procedimentos adotados no referido contexto educativo têm como objetivos:
a) Garantir o direito universal ao ensino considerado na Constituição da República
Portuguesa;
b) Definir formas claras de organização para que o processo de ensino aprendizagem
decorra de forma concertada e coerente;
c) Estabelecer um circuito de comunicação eficaz entre todos os intervenientes no
processo;
d) Garantir a boa prossecução dos objetivos estabelecidos no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, a aquisição dos conhecimentos, capacidades e atitudes considerados
nas Aprendizagens Essenciais disponíveis para os Cursos Profissionais e promover o
cumprimento do delineado nos Referenciais de Formação associados às qualificações que
integram o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e os Referenciais de Competências ou
Perfil Profissional associado à respetiva qualificação do CNQ.
e) Garantir a continuidade da adoção das Medidas de Apoio à Aprendizagem e Inclusão
implementadas aos alunos referenciados;
f) Estimular o desenvolvimento de competências digitais através do recurso às TIC
como meio de apoio às atividades letivas, facilitadoras da diferenciação pedagógica e da
promoção da autonomia, proatividade e responsabilidade na aprendizagem e do sucesso
educativo;
g) Contribuir para o bem-estar emocional dos alunos, mantendo a ligação entre a EscolaAluno-Docente;
h) Assegurar a comunicação regular com as Famílias, atendendo ao seu papel primordial
no apoio aos educandos.
i) Promover formas de capacitação e de apoio ao uso de tecnologias de suporte ao
ensino a distância, quer a docentes e a discentes.
j) Promover o apoio, a articulação, colaboração e partilha entre pares, quer sejam
docentes ou alunos.
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4. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O SUCESSO DO PLANO E@D DA EPA

Os princípios gerais para o sucesso do E@D são:
a) Utilização de uma única plataforma agregadora dos recursos educativos necessários
ao desenvolvimento das tarefas propostas – Moodle;
b) Uso de uma única plataforma de dinamização de sessões síncronas – Zoom, acessível
a partir da plataforma Moodle;
c) Recurso aos canais de comunicação entre professores, professores e alunos,
professores e encarregados de educação, que sejam expeditos e eficazes nas circunstâncias que
conduzem à mudança de regime;
d) Apoio e incentivo à partilha de conhecimentos e boas práticas entre docentes;
e) Adaptação/dinamização das Aprendizagens Essenciais e da avaliação dos alunos,
de forma flexível e diversificada, de modo a ajustar-se à coexistência/alternância dos vários
regimes de funcionamento da Escola;
f) Equilíbrio das tarefas solicitadas de acordo com o tempo destinado às atividades
síncronas e assíncronas;
g) Valorização das atividades transdisciplinares, dos trabalhos de grupo e trabalhos de
projeto;
h) Intensificação do feedback dado aos alunos, permitindo-lhes ter uma constante e
melhor consciência das suas aprendizagens e do seu desempenho ao longo do ano escolar;
i) Cedência de equipamentos TIC, dentro das possibilidades, a membros da comunidade
com dificuldades de conetividade e acesso à plataforma colaborativa em uso.
j) Implementação de formas alternativas de contacto e de trabalho para os
discentes/pais que não têm acesso às tecnologias de informação e comunicação, e para os
discentes com necessidades específicas.
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5. DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E LIDERANÇA DE EQUIPAS
No plano organizativo, as atribuições das estruturas de gestão e orientação educativa e
respetivos fluxos de comunicação são os seguintes:
Atribuições das Estruturas de Gestão e de Orientação Pedagógica e de
outros intervenientes educativos no E@D
Diretor/Diretor
Pedagógico

Conselho
Pedagógico
Coordenadora
Pedagógica

 Emanar as orientações pedagógicas e as recomendações adequadas aos vários
regimes de funcionamento.
 Promover e informar sobre a alteração de regimes de funcionamento, de
acordo com as orientações tutelares ou sob a autorização da DGEST, ouvidas as
autoridades de saúde.
 Prestar apoio logístico à implementação e gestão do Plano E@D.
 Atualizar a informação aos elementos da comunidade educativa.
 Colaborar com a equipa de apoio do E@D.






Coordenadora
dos Diretores
de Turma
Coordenadores
de Curso





Departamentos
Disciplinares










Diretores
Turma

de







Apoiar os vários coordenadores.
Assegurar o cumprimento das orientações pedagógicas emanadas da direção
pedagógica e das recomendações adequadas aos vários regimes de
funcionamento.
Acompanhar a execução do Plano E@D.
Identificar, promover ou propor ações de formação no âmbito do uso das TIC.
Apoiar os diretores de turma;
Recolher informação em relação ao trabalho das equipas pedagógicas;
Fomentar a partilha de boas práticas e dos recursos existentes e criados pelos
docentes;
Acompanhar a execução das orientações emanadas pela Direção Pedagógica;
(Re)Organizar e acompanhar a realização dos trabalhos de projeto de turma;
(Re)Estruturar as atividades inerentes à FCT e PAP.
Propor as aprendizagens essenciais, os critérios de avaliação específicos e
instrumentos de avaliação, adequados aos vários regimes de funcionamento.
Incentivar e identificar boas práticas no âmbito do E@D;
Assegurar o não isolamento dos docentes e o cumprimento das tarefas
pedagógicas e de uso das TIC, de acordo com as orientações gerais e específicas
para o E@D.
Coordenar o trabalho da respetiva equipa educativa, em função das condições
de trabalho à distância dos discentes;
Estar atento aos discentes sem acesso às TIC, com necessidades específicas, ou
ainda noutras situações de desfavorecimento social, articulando-se com a
EMAEI;
Realizar uma sessão síncrona via Zoom, semanalmente, para
acompanhamento e orientação dos alunos;
Fornecer e receber feedback dos encarregados de educação sobre a situação
educativa e eventuais dificuldades no âmbito da E@D.
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Professores






Tutores








Equipa de apoio
(Coordenação
Pedagógica,
Coord.
DT,
Coordenadores
de Curso,
Gestor Moodle
e Docente de
Informática)









Equipa EMAEI

Equipa
de
monitorização e
avaliação

Disponibilizar, semanalmente, no Moodle os materiais pedagógicos
preparados para as suas turmas, de acordo com as orientações;
Planificar e executar as atividades, considerando as condições socioeconómicas
e as características dos alunos;
Desenvolver e adaptar recursos pedagógicos adequados ao E@D;
Reajustar a avaliação das aprendizagens, dos comportamentos e da
participação dos alunos, dando-lhes um feedback contínuo e recomendações
para o sucesso educativo.
Assegurar o acompanhamento dos alunos propostos para tutoria nas horas
definidas, independentemente do regime em vigor;
Estabelecer/acautelar a ligação do aluno com o seu processo de ensinoaprendizagem, particularmente num regime a distância;
Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de
hábitos de estudo e de rotinas de trabalho, particularmente num regime a
distância;
Articular-se com os diretores de turma para analisar as dificuldades e os planos
de trabalho destes alunos, particularmente num regime a distância.
Administrar o ambiente virtual de aprendizagem, gerindo utilizadores e
funcionalidades;
Apoiar formal ou informalmente o corpo docente e as restantes equipas em
questões técnicas e de recursos tecnológicos;
Capacitar os alunos no uso das TIC, promovendo sessões de esclarecimentos
sobre o uso do Moodle e do Zoom, e acerca das questões de segurança na
internet;
Apoiar nas decisões pedagógicas para uma implementação eficaz do Plano
E@D;
Monitorizar o Plano E@D;
Analisar situações problemáticas que sejam reportadas/identificadas,
propondo recomendações e soluções;
Coligir tutoriais para apoiar docentes e alunos no E@D.

 Assegurar a continuidade da implementação/identificação das medidas de
suporte à aprendizagem e a inclusão definidas ou a definir no RTP/PEI/PIT/PSI;
 Atender às situações
de
vulnerabilidade
já
existentes
e/ou
desenvolvidas/aprofundadas no âmbito do quadro do E@D;
 Apoiar os tutores no acompanhamento dos alunos abrangidos por essa medida.
 Manter o apoio a docentes, alunos e famílias no âmbito do quadro do
E@D;
 Articular com diversos serviços/entidades da comunidade.



Monitorizar a implementação do Plano de E@D;
Apresentar os resultados da monitorização.
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6. COMUNICAÇÃO
Todas as ações e atividades de comunicação deverão:
a) orientar-se, sempre que possível, por uma mensagem central e uniforme;
b) adequar-se aos destinatários;
c) seguir uma estratégia;
d) ser transmitidas nos momentos e através dos meios/canais mais adequados.

Os meios a privilegiar nos fluxos de comunicação na comunidade educativa são:

6.1 Circuitos de comunicação interna:
a) e-mail institucional (docentes e funcionários) - comunicação de/com a Direção
Pedagógica, Secretaria, Funcionários, docentes, alunos, encarregados de educação; transmissão
de informações várias, ordens de serviço, mensagens da Direção, entre outros. Os alunos
criaram um email só para a escola com o seguinte formato:

primeiro nome.ultimo

nome.epa@gmail.com.
b) eSchooling - pretende-se privilegiar cada vez mais este programa de gestão de alunos,
pois agiliza a comunicação no seio do conselho de turma e é uma importante ferramenta para a
recolha de informações académicas, comportamentais e socioeconómicas.

c) Moodle - permite a comunicação interpares e professor-aluno, através de salas de
conversação, fóruns e email; é através desta plataforma que os recursos digitais são
disponibilizados aos alunos; a cada aluno foi atribuída uma conta (cujo utilizador é o número de
aluno, no caso do 1ºs anos; no caso dos alunos dos 2ºs e 3ºs anos o utilizador apresenta o
formato “primeironomeultimonome”.
d) Zoom - plataforma virtual de videoconferência, que permite realizar reuniões a
distância/sessões síncronas. Será a plataforma privilegiada para reuniões institucionais, como
por exemplo, conselhos de turma ou outras reuniões de trabalho.
6.2 Circuitos de comunicação externa:
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a) Página eletrónica da EPA - http://www.epalmada.pt/ - que projeta a Escola para o
exterior e permite a partilha de informação com os alunos, encarregados de educação e outras
instituições, divulgando notícias, documentos orientadores.
b) eCommunity – esta plataforma permite manter uma comunicação com os
encarregados

de

educação,

sendo

o

local

onde

têm

acesso

dos

às informações relativas à vida académica dos seus educandos, permitindo também efetuar
determinadas operações, como por exemplo, a justificação de faltas.
c) ZOOM – através desta plataforma, seja qual for o regime vigente, far-se-ão as reuniões
com os encarregados de educação ou dinamizar-se-ão atividades com entidades externas à EPA.
d) Redes Sociais - Facebook e Instagram.

e) Contacto direto, por via telefónica, telemóvel…

7. MEIOS TECNOLÓGICOS DE SUPORTE AO E@D
As atividades presenciais com uso das TIC e as atividades do E@D utilizam, seja nos Cursos
Profissionais ou nos Cursos CEF, a plataforma Moodle e o Zoom.
Todo, ou quase todo, o trabalho realizado nos regimes presencial, misto e não presencial poderá
ser registado no Moodle, assim como a avaliação contínua das tarefas, da participação e o
comportamento. Desta forma, existirá maior flexibilidade, caso seja necessária a transição entre
regimes de funcionamento das escolas e das atividades escolares se existir um agravamento da
pandemia COVID-19.

Para além disso, podem ainda ser utilizados outros recursos digitais de aprendizagem
tais como sites, aplicações educativas e interativas, plataformas educacionais, vídeos, textos e
apresentações. É da responsabilidade dos docentes a seleção e utilização destes recursos,
devendo existir um especial cuidado em identificar fontes e autores.
O levantamento dos alunos sem acesso ou com acesso limitado ao computador e ligação à
internet efetuado no início do ano letivo, deverá ser atualizado ao longo do ano letivo pelos
diretores de turmas.
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Os tablets e computadores portáteis existentes na EPA estão disponíveis na escola para uso
pedagógico, havendo uma reserva de equipamentos para a cedência temporária e justificada
aos

alunos

em

caso

de

haver

alteração

do

regime

de

funcionamento.

A cedência dos equipamentos é feita sob responsabilidade dos Encarregados de Educação,
que assinam um Termo de Responsabilidade, devendo entregar, no máximo até 48 horas, os
equipamentos em boas condições e a funcionar terminado o período das atividades em regime
não presencial.

De qualquer forma, a partir da experiência do ano letivo 2019-2020, verificou-se que muitos
alunos recorrem ao uso do telemóvel que se constitui como único equipamento disponível, pelo
que é fundamental que as tarefas propostas sejam exequíveis nesses equipamentos.

8. APOIO TÉCNICO
O apoio técnico é assegurado pela Equipa de apoio, quer na resolução de problemas,
quer no esclarecimento de dúvidas, quer ainda na pesquisa/elaboração e disponibilização de
tutoriais para os utilizadores.

Na plataforma Moodle, na secção “Sala de Professores” existe um conjunto de tutoriais já
preparados acerca do funcionamento da plataforma.

No início do ano letivo será efetuada uma formação para o corpo docente, cujo objetivo é
relembrar determinados aspetos acerca da utilização desta plataforma, bem como auxiliar na
resolução de algumas dúvidas. Tal situação poderá repetir-se em caso de alteração de regime.
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9. MODELO DE ENSINO A DISTÂNCIA
9.1 Princípios fundamentais
O modelo de ensino à distância adotado pela Escola Profissional de Almada apoia-se em vários
princípios fundamentais:

a) A uniformização das ferramentas digitais utilizadas - as ferramentas digitais que
servem de base de trabalho para professores e alunos são as determinadas pela Escola, de forma
a evitar a dispersão por plataformas.

b) A utilização da plataforma Moodle para dinamizar sessões assíncronas, de trabalho
autónomo, que servem para que os alunos:
c) Executem as atividades propostas, tendo por base materiais e recursos fornecidos pelo
docente e/ou outros a pesquisar pelo aluno;


Realizem tarefas em grupo;



Desenvolvam as tarefas propostas;



Coloquem dúvidas recorrendo aos canais de comunicação previamente definidos;



Debatam ideias e opiniões interpares.

d) O

acesso

à

plataforma

Moodle

da

EPA

é

feito

através

do

link https://app.epalmada.pt/moodle/login/ ou do site da escola.

e) Para o efeito, todos os alunos e professores possuem as credenciais de acesso,
disponibilizadas no início do ano letivo;

f) O recurso a videoconferência para a realização de sessões síncronas (utilização da
plataforma ZOOM, cujo acesso é efetuado através do Moodle) que prioritariamente servem
para:


Orientação dos alunos nas tarefas de trabalho autónomo;



Indicar os documentos/fontes de consulta para desenvolvimento dos trabalhos;



Esclarecimento de dúvidas e reforço das aprendizagens;



Dar feedback aos alunos;



Demonstração de exercícios práticos;



Apresentação de trabalhos/projetos realizados pelos alunos;



Para a interação com todos os alunos da turma.

Plano de Ensino @ Distância
Escola Profissional de Almada
2020-2021

12

g) A duração das sessões síncronas será de 40 minutos, exceto nas disciplinas em que os
blocos letivos ultrapassem as 4h.

h) As aulas em regime a distância ocorrerão dentro dos horários criados, sendo os
primeiros 40 minutos síncronos e o restante tempo utilizado para trabalho autónomo dos
alunos, a partir dos recursos disponibilizados no Moodle.. Mantém-se sem vigor todas as regras
do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, bem como dos regulamentos da escola, pelo que deverão
ser registados os sumários no Schooling, bem como faltas ou outras ocorrências. A participação
nas sessões ZOOM e o trabalho autónomo é de carácter obrigatório e é objeto de avaliação;

i) Todos os professores, independentemente do tipo de regime que é aplicado, deverão
manter a sua área da disciplina na plataforma Moodle da EPA devidamente atualizada,
disponibilizando conteúdos das disciplinas, materiais de apoio ao estudo, propostas de
atividades, outros instrumentos de avaliação e os links de acesso às sessões síncronas via Zoom
(disponíveis na página da turma, para cada disciplina);

j) A preparação dos materiais para a dinamização do trabalho a distância, aconselha-se
deverá ter em conta o seguinte:


Evitar transpor os mesmos exercícios que se fariam de forma presencial para o online.



Evitar a sobrecarga de exercícios e a repetição do mesmo tipo de atividades;



Criar tarefas curtas e dinâmicas, sempre que possível que impliquem atividades de
projeto e de construção de conteúdos por parte dos alunos;



Dar feedback e acompanhar cada uma das fases dos trabalhos dos alunos com
informações construtivas, incentivando o progresso nas tarefas e o seu sucesso;



Conhecer a forma como o aluno vai aceder aos materiais.



As tarefas, atividades e quaisquer outros elementos solicitados pelos professores são
entregues/submetidos através desta plataforma;

k) As fichas de trabalho ou quaisquer outros instrumentos que impliquem a escrita por
parte dos alunos deverão ser disponibilizados em formato word ou qualquer outro que
permita a edição no próprio documento (evitando a necessidade de impressão por parte dos
alunos e os consequentes custos que tal implica, tornando também mais fácil o seu envio).
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l) Ao atribuir as tarefas, o professor deverá contemplar determinada Flexibilidade
temporal na sua execução e atender aos diferentes ritmos de aprendizagem.

m) Possibilidade de adaptação da forma de realização da Formação em Contexto de
Trabalho - poderá tomar a forma de prática simulada, sendo a proposta de avaliação
apresentada e pelo Coordenador de Curso, e aprovada pelo Conselho de Turma (CT).

9.2 Assiduidade
a) Aos Pais e Encarregados de Educação compete o dever especial da responsabilidade
no acompanhamento e controlo do horário de estudo e na mediação das aprendizagens.

b) Compete ao professor promover as condições para que o aluno, progressivamente,
crie autonomia neste quadro de E@D, através, por exemplo, da elaboração de guiões de
trabalho, da consulta de materiais de apoio, da criação de momentos de trabalho autónomo,
da planificação a longo prazo das tarefas, da construção de instrumentos reguladores das
aprendizagens.

c) Mantém-se o regime de assiduidade contemplado no Regulamento Interno e na
legislação.

d) Cada professor faz o registo das faltas às sessões síncronas e à não realização das
atividades de trabalho autónomo e envia, semanalmente, ao DT, para posterior informação ao
coordenador de curso e ao encarregado de educação ou consequente informação às entidades
competentes (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Tribunal de Família e Menores).
e) Na modalidade de ensino a distância a assiduidade e participação dos alunos na
execução das tarefas de trabalho autónomo é determinante para a avaliação final.

f) Sempre que os alunos se encontrem impossibilitados de frequentar as sessões Zoom
ou aceder à plataforma Moodle, por motivos devidamente justificados, a Escola deverá
promover a atribuição de tarefas em regime de trabalho autónomo que permitam a recuperação
das aulas não assistidas e a aquisição das aprendizagens relevantes para a sua formação.
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9.3 Comportamento
Nas aulas síncronas, deverão ser observadas as seguintes regras:
a) É obrigatória a utilização da câmara ligada durante o período de aula por parte de
alunos e professores;
b) O aluno deverá utilizar o seu nome para entrar na sessão síncrona, sob pena de o
professor não autorizar a sua entrada na sessão por desconhecer o aluno;
c) A gravação da aula é expressamente proibida;
d) O som de cada um dos alunos deve estar sempre desligado, exceto quando o professor
solicitar a participação do aluno;
e) O “bate-papo” da plataforma ZOOM deve ser utilizado exclusivamente para troca de
informações entre professor e aluno;
f) O vestuário usado é o equivalente ao usado na escola durante as aulas presenciais,
para alunos e professores;
g) Durante a aula, alunos e professores têm de assumir uma postura adequada à
situação;
h) Quando os alunos precisarem de participar na sessão, utilizar o botão “reações” e
escolher “levantar a mão”;
i) A aula é exclusiva para os alunos, pelo que não é permitida a presença de outros
elementos (E.E, pais, irmãos, ...);
j) O EE e o aluno devem garantir que o espaço de aula em casa tem a menor perturbação,
evitando circulação visível pela câmara e sem qualquer outro tipo de equipamento que distraia
o aluno (TV, consolas, telemóvel…);
k) É expressamente proibida a ingestão de alimentos durante o período da aula;
l) O incumprimento destas regras poderá implicar a exclusão do aluno da aula/sessão
por parte do professor e respetivo procedimento disciplinar.
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9.4 Avaliação dos conhecimentos e competências
a) A avaliação é essencialmente formativa e contínua, pelo que a assiduidade, o esforço
e o empenho dos alunos é determinante na avaliação final.
b) Nestes termos, a assiduidade (participação nas sessões síncronas) e a realização das
tarefas e atividades de trabalho autónomo propostas correspondem a um peso de 50% na
classificação final.
c) Todas as tarefas propostas na plataforma Moodle da escola são avaliadas,
independentemente da sua natureza formativa ou sumativa.
d) Os docentes deverão registar individualmente a participação e o empenho dos alunos
tanto nas sessões síncronas como no desenvolvimento do trabalho autónomo; no caso das
atividades propostas, as evidências serão recolhidas através da plataforma Moodle.
e) A avaliação das tarefas deve contemplar a transmissão de feedback que ajude o aluno
a aperfeiçoar a sua aprendizagem e a sentir-se acompanhado na realização das atividades
escolares.
f) O professor deverá programar/agendar na plataforma o prazo (dia e hora) para a
entrega/submissão das tarefas/atividades/fichas. Findo esse prazo, a plataforma não permite a
submissão do trabalho.
g) Os instrumentos de avaliação deverão ser diversificados, tendo em conta os ritmos e
estilos de aprendizagem dos alunos.
h) A recuperação das aprendizagens de módulos anteriores continua em curso neste
regime de ensino a distância.
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9.5 Horários
Os horários serão ajustados sempre que necessário, sendo os EE atempadamente informados
pelos Diretores de Turma.

A – Regime Misto
No regime misto serão realizadas aulas presenciais e sessões assíncronas, com trabalho
autónomo.
Todas as aulas presenciais se regerão pelas normas inerentes a este regime de ensino; as aulas
não presenciais regem-se pelas normas inerentes ao regime a distância.
Caso seja necessário efetuar a transição para o regime misto, a Escola Profissional de Almada
poderá optar, de acordo com o contexto pandémico, por um de dois cenários:
CENÁRIO 1
As turmas serão divididas em dois grupos e serão tidas em conta, as seguintes condições:
1. Cada grupo, alternadamente, terá aulas presenciais numa semana e funcionará em
trabalho autónomo na semana seguinte;
2. O diretor de turma, em coordenação com o conselho de turma e a EMAEI, fará uma
sessão síncrona, semanal, via Zoom para acompanhamento e orientação dos alunos;
CENÁRIO 2
1. os horários das turmas serão ajustados de forma a que as aulas a distância se apliquem
às disciplinas das componentes da formação geral e científica (exceto a disciplina de
TIC), privilegiando-se o ensino presencial para as disciplinas da componente
técnica/tecnológica;
2. a mancha horária privilegiará o agrupamento das aulas presenciais, de forma a
minimizar as deslocações dos alunos e a sua permanência no recinto escolar.
Em ambos os cenários, por forma a salvaguardar a situação de alunos mais desfavorecidos (os
quais muitas vezes não possuem os meios tecnológicos necessários ao ensino a distância, nem
tão pouco, na maioria dos casos, podem contar com o apoio da sua família, ou aqueles que
beneficiem do Apoio Social Escolar) aplica-se o regime presencial, sendo que esses alunos
frequentarão as aulas como habitualmente, dentro do horário existente. Neste caso, o(s)
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aluno(s) assiste presencialmente aos primeiros 40 minutos da aula online, sendo o restante
tempo dedicado pelo professor a trabalhar com o/os aluno(s).
B- Regime não presencial
No período de ensino não presencial, os horários das turmas mantém-se inalterados, sendo que:
a)

cada aula se inicia com uma sessão síncrona - via Zoom - sendo o restante tempo da

aula dedicado a trabalho autónomo, até ao início da aula seguinte;
b)

nas disciplinas da componente técnica e tecnológica, com mais de 4 horas por sessão,

haverá lugar para 2 sessões síncronas.
Para além do referido, serão ainda adotados os seguintes procedimentos:
a) Os diretores de turma agendarão no horário da turma uma sessão síncrona semanal
para que possam estar com todos os alunos e perceber as suas dificuldades ou detetar alguma
situação anómala; caso se considere necessário estará também presente a Psicóloga Escolar;
b) O Coordenador de curso deverá marcar uma reunião semanal com os respetivos
diretores de turma das suas turmas para averiguar a situação dos alunos no que respeita a
assiduidade, problemas existentes, módulos em atraso, decurso das aulas, entre outros;
c) As atividades/aulas a distância serão devidamente sumariadas considerando para o
efeito o número total de aulas previstas, de acordo com o fixado no calendário escolar e no
Plano de Formação de cada turma;
d) Caso a Formação em Contexto de Trabalho tome a forma de prática simulada, será
criado um horário específico, para acompanhamento dos alunos por parte do coordenador de
curso e/ou do professor acompanhante da FCT;
e) Na hipótese de a situação pandémica não permitir a realização da FCT em contexto
real, nos 2º anos dos Cursos Profissionais, efectuar-se-á um reajuste curricular de forma a que
a FCT possa ser cumprida, no 3º ano do ciclo de formação, em parte ou na totalidade,
lecionando-se em seu lugar os módulos/UFCDs das disciplinas do curso que teriam continuidade
no 3º ano, sendo esta opção alvo de discussão com os Coordenadores de Curso. Estas
funcionarão no horário habitual até ao cumprimento das horas de formação em contexto
de trabalho (FCT) previstas para o presente ano letivo.
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10. IMPLEMENTAÇÃO/TRANSIÇÃO DE REGIME DE ENSINO
Sabendo que o regime regra a ser adotado no presente ano letivo é o presencial, é necessário
acautelar um conjunto de princípios e procedimentos subjacentes à possível transição de
regime, caso se verifique a ameaça epidemiológica para a comunidade escolar. Assim, a
transição de regime implica o cumprimento de um protocolo, a saber:

a) O Diretor Pedagógico emite um despacho com as novas orientações a toda a
comunidade escolar;
b) Cada Diretor de Turma faz chegar o comunicado aos encarregados de educação e
alunos com as seguintes informações:


o início da implementação do regime;



o novo horário a implementar;



as metodologias de ensino e aprendizagem adaptadas à situação.

11. APOIO AOS ALUNOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A ação interventiva da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) continua
a centrar-se nos princípios que regem a inclusão, nomeadamente os princípios da
universalidade, da personalização, da equidade, do envolvimento parental, garantindo o direito
de todos os alunos à educação.

Assim, na adoção de um regime não presencial, a EMAEI continuará a desempenhar a sua
função, recorrendo, sempre que necessário, à comunicação síncrona e assíncrona, para analisar
e monitorizar as necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Continuará
a acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e prestar
aconselhamento aos diretores de turma para que se operacionalizem práticas inclusivas e
o desenvolvimento de competências aos alunos de medidas seletivas e adicionais.

Mediante a autorização do Encarregado de Educação, mantêm-se em atividades presenciais
os Alunos beneficiários identificados pela escola, em risco ou perigo, sinalizados pela Comissões
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de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), e aqueles para os quais a escola considere ineficaz
a aplicação dos regimes misto e não presencial ou para outros Alunos que, por razões diversas,
tais como dificuldade de acesso às ferramentas de Ensino a Distância, tenham de
permanecer na escola.

O apoio aos Alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais deve ser
assegurado em regime presencial de acordo com plano de trabalho a estabelecer pela EMAEI,
em articulação com o Diretor de Turma, salvaguardando-se as orientações das Autoridades de
Saúde e a autorização dos encarregados de educação.

O Apoio Tutorial Preventivo e Temporário (ATPT),o acompanhamento pelo Serviço de Psicologia
e Orientação (SPO), devem ter continuidade, adaptando-se ao regime não presencial e ao
modelo de Ensino a Distância adotado.

12. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A monitorização do Plano de E@D é feita através da recolha e tratamento de dados que avaliam
o grau de satisfação dos diferentes intervenientes no processo de E@D, assim como a sua
execução.

O Plano E@D será revisto e reformulado sempre que as condições de aplicação sofram
alteração ou quando se verificar modificações nas Equipas de Trabalho.
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