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Aplicação do Plano E@D na ETG

O E@D deverá ser adequado e ajustado, não só ao tipo de ensino, mas também a 
cada turma e, se necessário, a cada aluno.

Todas as disciplinas/UFCDs/módulos são desenvolvidas na modalidade de E@D.

Deve ser assegurada a continuidade do trabalho dos professores com os seus alu-
nos, aproveitando os recursos tradicionais,  bem como as ferramentas e instrumentos 
disponíveis online que podem constituir-se como recursos adicionais no trabalho com 
os alunos a distância.

É necessário assegurar o cumprimento dos planos curriculares previstos até ao final 
do ano letivo, garantindo a execução física exigida pelas entidades financiadoras, no-
meadamente o POCH; todas as horas de formação de cada módulo/UFCD devem ser 
registadas na plataforma E-schooling, tal como aconteceria na modalidade de ensino 
presencial.

Os sumários devem ser todos registados na plataforma E-schooling, assinalando o 
tipo de aula (em sala, síncrona ou assíncrona). 

Nas sessões síncronas há lugar à marcação de faltas. Nas sessões assíncronas não 
devem ser registadas faltas.

As equipas educativas e os professores articulam entre si as dinâmicas de trabalho 
com os alunos, estabelecendo estratégias de colaboração e entreajuda.

O sucesso educativo dos alunos deverá ter sempre como finalidade a aquisição das 
competências transversais definidas no Projeto Educativo da ETG.

As metodologias de ensino desenvolvidas no E@D devem ser apelativas, mobilizado-
ras e diversificadas, fomentando a autorreflexão, o trabalho autónomo, mas também 
o trabalho em grupo e trabalho de projeto, atendendo aos diferentes ritmos de apren-
dizagem dos alunos.

Cada professor, sempre em articulação com os colegas da equipa educativa, deve 
equacionar o tempo global que prevê que os alunos dediquem à aprendizagem do 
módulo/UFCD em curso, estabelecendo um equilíbrio na quantidade de trabalho que 
pode ser feito de forma síncrona e assíncrona pelos alunos.
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As equipas de professores deverão planear em conjunto as propostas de trabalho 
interdisciplinares a apresentar aos alunos, promovendo a colaboração e a articulação 
entre os professores das componentes sociocultural, científica e técnica.

O professor deve estar disponível para interagir sincronamente com os seus alunos.
Essa disponibilidade não obriga, no entanto, a que todos os alunos estejam também
síncronos na mesma altura (por eventual limitação de recursos);

Os princípios da avaliação (formativa e sumativa) na modalidade de ensino a distância 
não são diferentes dos aplicados em regime presencial. O objetivo fundamental é aju-
dar os alunos a aprender melhor, dando-lhes feedback de qualidade, o que permitirá 
aos alunos e aos professores regularem a aprendizagem e o ensino.

As medidas universais e medidas seletivas adotadas no âmbito da educação inclusi-
va deverão continuar a ser aplicadas quando necessário, agora à distância.

No caso da suspensão da FCT (estágio) em regime presencial, deverá ser realizada 
uma prática simulada, em modo síncrono e/ou assíncrono, sempre que haja condi-
ções para que a mesma se processe à distância e no domicílio do aluno. Esse tra-
balho, conduzido pelo diretor de curso, deverá ser, sempre que possível, articulado 
com as entidades de acolhimento e ter em consideração a PAP do aluno. O trabalho 
deverá contribuir para o alcance dos objetivos definidos na respetiva formação. 

Se não houver condições para a realização da FCT no segundo ano dos cursos pro-
fissionais, podem, em alternativa, ser lecionados módulos que inicialmente se previa 
serem desenvolvidos no ano de formação seguinte, de forma a permitir a reorganiza-
ção da carga horária da FCT e maximizar as aprendizagens.

Os alunos não só podem como devem ser estimulados a contactar com os seus cole-
gas para realizar tarefas em grupo assim como para partilhar ideias e conhecimento, 
numa estratégia de aprendizagem interpares e manutenção do espírito de grupo.

A cooperação com os Encarregados de Educação (EE) deve ser fortemente promovi-
da, especialmente no caso de alunos mais jovens ou com dificuldades.

A escola deve ter em conta que o acesso aos recursos e tecnologias da comunicação 
à distância e informação não estão generalizados nem são acessíveis a todos os alu-
nos da mesma forma, e que o suporte familiar é muito variável no contexto de E@D.
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Meios Tecnológicos de Suporte do E@D

As atividades presenciais com uso das TIC e as atividades do E@D devem recorrer 
preferencialmente ao email, ao serviço de conferência remota Zoom e à plataforma 
E-schooling (professores). A escola está a implementar a plataforma moodle e ainda 
durante este ano letivo serão igualmente atribuídos endereços de email institucio-
nais a professores e alunos. Dada a sua versatilidade, a plataforma moodle permitirá 
centralizar os recursos e a comunicação entre professores, pais e alunos, optizando 
todos os processos, evitando a dispersão por várias plataformas e permitindo ainda a 
implementação de políticas de segurança e privacidade.

Os professores poderão recorrer a outras plataformas/serviços caso seja necessário 
(WhatsApp, Messenger ou outros), tendo sempre em vista a optimização do processo 
ensino/aprendizagem e a facilidade de acesso/utilização por parte dos alunos. Podem 
ainda ser utilizados outros recursos digitais de aprendizagem tais como sites, apli-
cações educativas e interativas, manuais digitais, 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.

É expressamente proibida a gravação de aulas/reuniões em direto por qualquer 
membro da comunidade educativa. É aceitável a gravação de aulas síncronas pelo 
professor, caso este as queira partilhar como recurso para os alunos nas plataformas 
de aprendizagem.

É igualmente proibido ceder links de acesso a aulas por videoconferência, ou partilhar 
pastas guardadas em serviços de armazenamento com pessoas não autorizadas.

Todo o trabalho realizado nos regimes presencial, misto e não presencial deverá ser 
assinalado e descrito nos sumários na plataforma E-schooling, facilitando uma ges-
tão mais flexível das atividades escolares, caso seja necessário proceder à transição 
entre regimes de funcionamento da escola. O E-schooling é a plataforma de registo 
diário de sumários e da assiduidade.

No início do ano letivo será efetuado um levantamento dos alunos e docentes sem 
acesso ou com acesso limitado ao computador e ligação à internet, que deverá ser 
atualizado ao longo do ano letivo pelos diretores de turmas.

A escola poderá ceder computadores portáteis aos alunos sem acesso a esses equi-
pamentos, no caso de haver alteração do regime de funcionamento devido ao agra-
vamento da situação pandémica COVID. A cedência dos equipamentos é feita sob 
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responsabilidade dos Encarregados de Educação, que assinam um Termo de Responsa-
bilidade, devendo entregar os equipamentos em boas condições e a funcionar no final do 
período das atividades em regime não presencial. 

A Equipa de Apoio Tecnológico é responsável pela resolução de problemas, pelo esclare-
cimento de dúvidas e pela elaboração e disponibilização de tutoriais para os utilizadores.

Na impossibilidade de usar os meios tecnológicos aqui definidos, deverá ser privilegiado 
o contacto telefónico.

No uso de qualquer um destes meios de comunicação síncrona ou assíncrona é muito 
importante respeitar os princípios do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD), 
assim como o Regulamento Interno da Escola.

Formação dos Utilizadores

Sem prejuízo de poderem ser dinamizadas ações de formação pela Escola, atendendo 
aos recursos formativos disponíveis na Internet (tutoriais das plataformas em uso e tu-
toriais vídeo no Youtube), considera-se que a autoformação será a forma preferencial de 
adquirir e treinar competências para o uso de ferramentas digitais e para a adaptação ao 
ensino a distância. 

A partilha de boas práticas entre docentes é recomendável, dado que se afigura mais 
eficaz do que formações genéricas. A exploração destes recursos e a prática são fun-
damentais para explorar o potencial e alcançar autonomia e segurança no uso destas 
tecnologias.

Recolha de Evidências do E@D

Os professores de cada turma adaptam, sob coordenação do diretor de turma, o pla-
neamento e execução das atividades letivas no regime de E@D, incluindo as medidas de 
apoio definidas para cada aluno e garantindo as aprendizagens de todos.

Compete aos professores recolher evidências da participação dos alunos, tendo em con-
ta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas.

Os professores devem elaborar, para utilização própria, um registo semanal dos conteú-
dos trabalhados, das sessões síncronas e assíncronas realizadas e dos trabalhos desen-
volvidos pelos alunos.
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