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Importa, antes de mais, referir que para que possamos realizar este plano de ensino à distância com 

aulas síncronas nos cursos profissionais e nos cursos de educação e formação, os alunos necessitam 

de ter acesso à internet. Caso não seja possível passaremos todo o horário dos alunos para aulas 

assíncronas. 

  

Até o dia 24 de julho realizar-se-ão reuniões de Conselho Pedagógico, de coordenadores e mediadores 

e de equipas técnico-pedagógicas, com o objetivo de consolidar o plano de ensino à distância e de 

testar e aprofundar a utilização, por alunos, professores e formadores das plataformas Microsoft 

Teams e Google Classroom.  

 

Uma equipa de três professores do grupo de recrutamento 550 estará disponível para clarificar todas 

as dúvidas e problemas de alunos, professores e professores que ocorram na sequência da utilização 

das plataformas Microsoft Teams e Google Classroom. 

 

O plano de ensino à distância, bem como toda a restante atividade terá início a 27 de abril de 2020. 

 

 

1. CURSOS PROFISSIONAIS 

Planos curriculares 

 

A Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) tentará, sempre que possível, cumprir os planos 

curriculares definidos para o ano letivo em curso. No 3º ano estes terão de ser cumpridos na íntegra. 

No 2º ano, substituiremos 150 horas das 300 horas da formação em contexto de trabalho (FCT) 

previstas realizar, por 150 horas de aulas de módulos das componentes sociocultural e científica, a fim 

de minimizar o acréscimo da carga da FCT no 3º ano.  

 

Ainda, se possível, e se as empresas/entidades receberem os nossos 

alunos estes efetuarão 150 horas de estágio, durante o mês de julho. 

Plano de Ensino à Distância 
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No 1º ano não cumpriremos a formação da componente tecnológica, quando os módulos em questão 

implicam, além do saber a aquisição da competência – o saber fazer, bem como todo um conjunto de 

equipamento e materiais, aos quais só presencialmente alunos, professores e formadores podem ter 

acesso.  

 

Aulas síncronas e assíncronas 

 

Realizaremos sessões síncronas e assíncronas. As sessões síncronas serão realizadas pelos professores 

através da Microsoft Teams, os formadores externos utilizarão o Google Classroom, atendendo a que 

não têm acesso à outra plataforma. Retomaremos os horários das turmas, onde assinalaremos a azul 

as aulas síncronas e a preto as aulas assíncronas. As aulas síncronas terão a duração de 30 minutos 

cada. 

 

Por cada aula síncrona atribuiremos 2 aulas assíncronas, para os alunos poderem exercitar e consolidar 

os saberes abordados, através das tarefas solicitadas pelos professores e formadores externos. 

 

Os alunos poderão entrar em contacto com os respetivos professores ou formadores externos para 

tirar dúvidas ou pedir orientação e ajuda no período de aulas assíncronas, que consta do seu horário. 

Prova de Aptidão Profissional 

 

A Prova de Aptidão Profissional será orientada de forma síncrona e assíncrona pelos respetivos 

orientadores e a sua apresentação será realizada em julho, se possível, presencialmente ou por 

videoconferência. A constituição do júri contará com o número mínimo de membros previstos na 

legislação, ou seja, com, pelo menos, um representante das associações patronais e sindicais. 

 

Registo dos sumários e assiduidade dos alunos 

 

Os professores lançam os sumários na plataforma Place e marcam 

faltas aos alunos ausentes nas aulas síncronas, recorrendo ao print dos 

participantes que realizaram durante essa aula, o qual deve ser 
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posteriormente digitalmente arquivado, constituindo uma evidência da realização da aula síncrona e 

da presença de todos os participantes. 

 

Avaliação 

 

A avaliação dos módulos/UFCDs será efetuada com base nas atividades solicitadas pelos professores 

aos seus alunos, que devem ser entregues na forma e no prazo estipulados pelos professores e 

formadores. Estas tarefas serão arquivadas posteriormente nos dossiês técnicos de operação, pois 

constituem uma evidência do trabalho desenvolvido pelos alunos e suportam a avaliação do mesmo. 

 

 

2. CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Planos curriculares 

Na EPFF decorrem 3 cursos no seu último ano, pelo que todas as aulas em falta, a formação prática em 

contexto de trabalho e a prova de avaliação final têm obrigatoriamente de ser realizadas este ano 

letivo. 

Aulas síncronas e assíncronas 

Realizaremos sessões síncronas e assíncronas. As sessões síncronas serão realizadas pelos professores 

através da Microsoft Teams, os formadores externos utilizarão o Google Classroom e o Zoom, 

atendendo a que não têm acesso à outra plataforma. Retomaremos os horários das turmas, onde 

assinalaremos a azul as aulas síncronas e a preto as aulas assíncronas. As aulas síncronas terão a 

duração de 30 minutos cada. Por cada aula síncrona atribuiremos 2 aulas assíncronas, para os alunos 

poderem exercitar e consolidar os saberes abordados, através das tarefas solicitadas pelos professores 

e formadores externos. Os alunos poderão entrar em contacto com os respetivos professores ou 

formadores externos para tirar dúvidas ou pedir orientação e ajuda no período de aulas assíncronas, 

que consta do seu horário. 

Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) 
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Caso não seja possível iniciar a sua realização na respetiva entidade acolhedora até meados de junho, 

será proposto aos alunos a realização de um trabalho que espelhe os principais saberes e competências 

associados ao perfil do curso. 

 

Prova de Aptidão Final 

A Prova de Aptidão Profissional será realizada em julho, se possível, presencialmente. Caso não seja 

possível a realização presencial desta prova, cada aluno fará uma apresentação/defesa do trabalho 

efetuado na FPCT, por videoconferência. 

Em qualquer uma das situações acima referidas, a constituição do júri contará com o número mínimo 

de membros previstos na legislação, ou seja, com, pelo menos, um representante das associações 

patronais e sindicais. 

 

Registo dos sumários e assiduidade dos alunos 

Os professores lançam os sumários na plataforma Place e marcam faltas aos alunos ausentes nas aulas 

síncronas, recorrendo ao print dos participantes que realizaram durante essa aula, o qual deve ser 

posteriormente digitalmente arquivado, constituindo uma evidência da realização da aula síncrona e 

da presença de todos os participantes. 

 

Avaliação 

A avaliação dos módulos das componentes sociocultural e científica e das unidades de formação de 

curta duração da componente tecnológica será efetuada com base nas atividades solicitadas pelos 

professores aos seus alunos, que devem ser entregues na forma e no prazo estipulados pelos 

professores. Estas tarefas serão arquivadas posteriormente nos dossiês técnicos de operação, pois 

constituem uma evidência do trabalho desenvolvido pelos alunos e 

suportam a avaliação do mesmo. 
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3. AÇÕES CAPACITAR 

 

Aulas síncronas e assíncronas 

Considerando que a frequência destas ações para ativos desempregados não os habilita com uma 

certificação escolar e não põe em causa o prosseguimento de estudos destes formandos, apenas as 

aulas de Técnico/a Comercial serão realizadas de forma síncrona e assíncrona, nos mesmos moldes 

dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação. 

Relativamente às Ações Capacitar de Operador/a de Jardinagem e de Pintor/a de Veículos, atendendo 

à sua especificidade, à necessidade de todo um conjunto de equipamentos e materiais, aos quais só 

presencialmente alunos e professores conseguem ter acesso, as aulas só terão lugar quando for 

presencialmente possível, assegurando-se a qualidade da formação e a plena aquisição dos saberes e 

competências previstos nos Referenciais de Formação. 

 

Formação Prática em Contexto de Trabalho  

A formação prática em contexto de trabalho será realizada após a conclusão das aulas em falta e logo 

que as empresas/entidades possam acolher em segurança os formandos. 

 

Registo dos sumários e assiduidade dos alunos 

Os professores lançam os sumários na plataforma Place e marcam faltas aos alunos ausentes nas aulas 

síncronas, recorrendo ao print dos participantes que realizaram durante essa aula, o qual deve ser 

posteriormente digitalmente arquivado, constituindo uma evidência da realização da aula síncrona e 

da presença de todos os participantes. 

 

Avaliação 

A avaliação das várias unidades de formação de curta duração da 

componente tecnológica será efetuada com base nas atividades 
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solicitadas pelos professores aos seus alunos, que devem ser entregues na forma e no prazo 

estipulados pelos professores. Estas tarefas serão arquivadas posteriormente nos dossiês técnicos de 

operação, pois constituem uma evidência do trabalho desenvolvido pelos alunos e suportam a 

avaliação do mesmo. 

 

4. CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

Planos curriculares 

 

Os planos curriculares de cada curso serão cumpridos na íntegra.  

 

Aulas 

 

Face ao problema de muitos alunos não possuírem computador nem acesso à internet e na 

impossibilidade da alteração dessas condições, as equipas técnico-pedagógicas reunirão mediante o 

número de aulas em falta, por área de competência-chave, para reunirem o conjunto de materiais 

necessários e elaborarem o conjunto de tarefas que os alunos terão de desenvolver, fixando a forma 

e os prazos de entrega desses trabalhos. A equipa-pedagógica fará uma planificação onde têm de 

constar semanalmente: os conteúdos a abordar por área e o número e tipo de atividades a realizar 

pelos alunos, fazendo-o corresponder ao número de aulas. 

 

Sempre que for possível integrar os conteúdos das várias áreas de competência-chave na execução de 

apenas um trabalho semanal, mas evidentemente mais complexo, a equipa-pedagógica deverá 

planificar nesse sentido. 

 

Aos alunos, aos quais não for possível enviar digitalmente esses materiais e toda a informação acerca 

das respetivas atividades a realizar, a EPFF fá-lo-á chegar aos alunos em causa por correio. Os alunos 

devem, pelas várias vias possíveis, contactar os seus professores às 

horas estipuladas no seu horário escolar para esclarecer dúvidas, pedir 

orientação, esclarecimentos, opiniões, etc. Os professores irão 
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também realizar estes contactos, principalmente com aqueles alunos que são menos autónomos e 

necessitam de maior orientação e acompanhamento, a fim de realizarem com sucesso as atividades 

solicitadas.  

 

Registo dos sumários e assiduidade dos alunos 

 

Os professores lançam os sumários na plataforma Place de acordo com o horário semanal estipulado. 

 

Avaliação 

 

A avaliação será efetuada com base nas atividades semanais solicitadas pelos professores aos seus 

alunos, que devem ser entregues na forma e no prazo estipulados pelos professores. Estas tarefas 

serão arquivadas posteriormente nos dossiês técnico-pedagógicos, pois constituem uma evidência do 

trabalho desenvolvido pelos alunos e suportam a avaliação qualitativa do mesmo. 

 

 

5. UNIDADES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 

 

Considerando que a frequência destas unidades de formação de curta duração (UFCD) não habilita os 

alunos com uma certificação escolar e não põe em causa o prosseguimento de estudos, atendendo a 

que muitos não têm computador e acesso à internet, retomaremos as aulas logo que presencialmente 

isso seja possível. 

 

 

APOIOS PEDAGÓGICOS ACRESCIDOS 

 

Os apoios pedagógicos acrescidos serão realizados sincronamente, através do TEAMS, no horário 

estipulado. Cada apoio pedagógico acrescido terá a duração de 30 

minutos. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Os apoios das docentes de educação especial serão realizados sincronamente, através do TEAMS, no 

horário estipulado. Cada apoio pedagógico acrescido terá a duração de 30 minutos. 

 

REUNIÕES 

 

As reuniões semanais de equipa técnico-pedagógica dos cursos de educação e formação e dos cursos 

de educação e formação de adultos serão realizadas através do TEAMS nas horas marcadas nos 

horários dos professores. Em todas as reuniões realizadas deverá ser lavrada uma ata que deverá ser 

aprovada por todos os elementos da reunião. 

 

 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 

 

A psicóloga continuará a apoiar semanalmente os casos mais complexos através de mensagens ou 

correio eletrónico, a fim se se manter a confidencialidade exigida. 

 

SELEÇÃO DOS ALUNOS PARA OS NOVOS CURSOS EM OFERTA 

PARA O ANO LETIVO 2020/2021 

 

A psicóloga contactará os candidatos, via telefone ou videoconferência, a fim de proceder às 

entrevistas de seleção. 

 

 

PROVAS DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Atendendo ao facto de não ter sido possível, devido ao fecho das 

escolas, os 19 alunos dos cursos profissionais inscritos realizarem as 
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provas de avaliação extraordinária na época de abril de 2020, excecionalmente a época de julho e 

setembro 2020 prolongar-se-ão durante 2 semanas abrangendo um maior número de alunos e 

permitirá também que cada aluno realize mais do que duas provas por época.  

 

Caso não seja possível nestas datas realizar presencialmente estas provas, o Conselho Pedagógico 

procurará encontrar a melhor solução para viabilizar a sua realização. 


