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Lista de acrónimos 

 
E@D – Ensino a Distância 

ECT – Estágio em Contexto de Trabalho 

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 

PAF – Prova de Avaliação Final 

PAP – Prova de Aptidão Profissional 

PEI – Programa educativo individual 

PIT – Plano individual de transição 

CRE – Centro de Recursos Educativos 

RTP – Relatório técnico-pedagógico 

SGE – Sistema de Gestão Escolar 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
 
  



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 
 
                                                      

  Pág. 
 

 
 

5 

Nota de abertura do Diretor da Escola 
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) no final do segundo período. 

Neste momento venho, junto de VÓS, apresentar o Plano de Ensino à Distância 

(E@D) para o terceiro e último período deste ano letivo 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 

António Júlio de Jesus Roque 
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Nota do Coordenador de e-learning  

Caros/as colegas/as, 

Caríssimos membros da comunidade educativa, 

Num contexto de aceleradas transformações no mundo, emergem frequentemente 

diferentes desafios nas demais áreas da sociedade civil, inclusive para as instituições 

educativas e, obviamente, para todos os intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem. Um dos desafios, em particular, consiste na necessidade dessas 

instituições, através do seu corpo docente, assegurarem a concretização do processo de 

ensino-aprendizagem online, por via das mais recentes Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).  

Sejamos claros, não é um desafio fácil, nem para a escola devido à necessidade 

de reorganização do seu modo de funcionamento, nem para os alunos pela dificuldade 

de aprenderem à distância, nem para os docentes na medida em que estes, não apenas 

nesta escola em particular, mas em todo o país não estão preparados para ensinar 

online, sobretudo pela ausência de formação deste âmbito no desenvolvimento 

profissional de professores.  

Pese embora esta problemática, agora, mais do que nunca, temos que dar o melhor 

de nós, fazer o melhor que conseguirmos, com a formação e experiência que adquirimos, 

com os meios que dispomos e atendendo ao contexto em que vivemos.  

A escola, os alunos e as famílias contam connosco e o país também!  

Juntos vamos conseguir, temos de conseguir! 

Desejo a todos/as ótimas experiências e-learning! 

 

Bruno Miguel F. Gonçalves 
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1. Contextualização 

Considerando a situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19 em 

Portugal, o XXII Governo Constitucional decidiu suspender todas as atividades letivas e 

não letivas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino no território nacional. 

Consequentemente, todas as instituições educativas Portuguesas têm 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 leva o seu tempo e tem vindo a ser 

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 continuam a aprender no atual contexto, 

independentemente das barreiras geográficas e temporais.  

Uma das mais recentes orientações que parte da DGEstE é a conceção, 

desenvolvimento e implementação de um Plano de Ensino a Distância (E@D) em cada 

uma das escolas. O presente E@A foi desenvolvido de forma articulada com os demais 

atores da escola, designadamente, os alunos, encarregados de educação, funcionários, 

professores, coordenação pedagógica e direção. De um modo geral, este documento 

evidencia as respostas mais adequadas e potenciadoras do sucesso educativo dos 

nossos alunos na aprendizagem suportada pelas tecnologias, mas também, apresenta 

a reorganização do processo de ensino-aprendizagem para a modalidade e-learning e 

da escola como um todo no universo online. 
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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	E@D	

Com suporte no roteiro que evidencia os “Princípios Orientadores para a 

Implementação do Ensino a Distância nas Escolas”, seguidamente apresentam-se as 

cinco dimensões do Plano E@A na EPTPP:  

- Definição das estratégias de gestão e liderança; 

- Modelo de ensino a distância e Tecnologias adotadas; 

- Plano de monitorização e avaliação;  

- Privacidade de dados; 

- Resultados esperados. 

1.3.	Destinatários	

Os destinatários do Plano E@D 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.   
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1.3.1.	Alunos	

 

 O diagnóstico de situação dos recursos informáticos dos alunos foi realizado pelos 

diretores de turma, bem como através do preenchimento de um inquérito por questionário 

no qual obtivemos um total de 113 respostas, sendo que 85,8% correspondem ao gênero 

feminino e 14,2% ao gênero masculino. Dos inquiridos, 92% tinham acesso a 

equipamento tecnológico necessário à participação nas aulas em modalidade e-learning 

e apenas 8% não dispunham das condições necessárias para participarem nas aulas em 

e-learning. A escola, junto dos parceiros e da comunidade educativa, está envidar 

esforços para garantir, no arranque do terceiro período, as condições necessárias à 

participação dos alunos sem recursos tecnológicos. 

 

1.4.	Estrutura	do	documento	

O presente documento é constituído por oito capítulos que contemplam um 

conjunto de secções devidamente articuladas: 

1. Contextualização: identificam-se o objetivo geral, as dimensões de ação do Plano 
E@A, os destinatários e a estrutura do respetivo plano. 

2. Modelo de ensino a distância e tecnologias adotadas: sinalizam-se a estratégia 

de gestão adotada, apresenta-se o modelo de E@A para escola, nas áreas técnico-

pedagógica, conteúdos e, também, em outras áreas de igual importância; 
3. Plano de monitorização e avaliação: explicitam-se os processos de 

monitorização e avaliação adotados para a concretização do e-learning. 
4. Privacidade de dados: apresentam-se as questões legais relacionadas com a 

privacidade dos dados no ensino a distância. 
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5. Resultados esperados: identificam-se os principais resultados que se esperam 

obter com a implementação do Plano E@D. 
6. Casos omissos: sinaliza-se a importância de qualquer caso omisso ao presente 

documento ser reportado aos órgãos competentes. 
7. Referências: destacam-se alguns documentos governamentais e alguma 

bibliografia que suportou a elaboração do Plano E@D. 
8. Anexos: identificam-se todos os anexos que servem de suporte à elaboração do 

presente documento.  

 

2. Modelo de ensino a distância 

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.  

2.1.	Estratégia	de	Gestão	e	Liderança	

Na presente secção, define-se a estratégia de gestão e liderança que inclui a 

participação e colaboração dos demais intervenientes da instituição educativa. 

 

2.1.1. 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: 
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i. Equipa e-learning 
o Diretor Pedagógico: Dr. Júlio Roque 

§ 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. 

o Coordenadora Pedagógica: Paula Lemos 

§ 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. 

o Coordenador e-Learning: Bruno Miguel F. Gonçalves 

§ Implementação e execução do Plano E@D; 

§ Articulação com a Coordenadora Pedagógica e Diretor Pedagógico; 
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§ Gestão do circuito de informação nas demais plataformas; 

§ Reportar à Coordenadora Pedagógica e Diretor Pedagógico problemas 

que surjam; 

§ Formação de professores, funcionários e alunos nas demais 

ferramentas digitais; 

§ Preparação e organização de documentos e suportes para o e-

learning;  

§ Redação e distribuição de informações e documentos digitais na 

comunidade educativa; 

§ Acompanhamento técnico da aulas e dos intervenientes no processo 

de ensino-aprendizagem;  

§ Gestão e atualização da plataforma e-learning;  

§ Acompanhamento e avaliação do processo; 

§ Compilação dos balanços das aulas, plannings e reporting.  

 

ii. Equipa alargada 
 

A equipa mais alargada, engloba o Sub-Diretor (Agostinho Silvestre), a Secretária 

da Direção (Elsa Carmezin), o Gabinete e Psicologia (Cristina Amaro), a Coordenadora 

de FCT (Paula Ferreira) e a Rita Valinho (Diretora de Turma 1º e 2º TAP e representante 

do docentes no Conselho Consultivo da Escola). De um modo geral, esta equipa procurar 

debater as problemáticas e os desafios inerentes ao e-learning com o objetivo de 

encontrar soluções adequadas à resolução dos problemas.  

 

iii. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
o Coordenadora: Cristina Amaro 
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• Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

• Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

• Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão;  

• Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas;  

• Elaborar o relatório técnico-pedagógico (RTP) e, se aplicável, o 

programa educativo individual (PEI) e o plano individual de transição 

(PIT); 

• Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 

 

A EMAEI é constituída: 

• Psicóloga que coordena; 

• Coordenadora Pedagógica; 

• Docente de ensino especial; 

• Coordenadora de curso. 

 

iv. Grupo Dinamizador da Qualidade 
o Coordenadora: Elsa Rocha  

• O Quadro de Referência Europeu da Garantia da Qualidade para a 

Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET), instituído pela 

Recomendação de 18 de junho de 2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de Ministros da União Europeia foi concebido para melhorar 

o Ensino e Formação Profissional no espaço europeu, colocando à 

disposição dos operadores de formação profissional orientações e 
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ferramentas que potenciem a gestão da qualidade, promovendo a 

mobilidade de trabalhadores e potenciando a aprendizagem ao longo 

da vida. 

• O Grupo Dinamizador da Qualidade (GDQ) é constituído pela secretária 

da direção da escola que coordena, a Coordenadora do Serviço de 

Orientação Escolar e Profissional, o Docente responsável pela área das 

Tecnologiaas de Informação Comunicação, a Técnica de Qualidade e a 

Chefe de serviços Administrativos, para realizar de forma sistemática e 

contínua o acompanhamento e revisão do Sistema da Qualidade 

alinhado com o EQAVET, que prevê a implementação de um ciclo 

contínuo de melhoria que nos permite o conhecimento da nossa 

situação de partida, a definição de objetivos, a verificação da eficácia 

das ações implementadas e a sua respetiva revisão caso não produzam 

os efeitos pretendidos.  

• O presente Grupo Dinamizador da Qualidade pode propor, para 

aprovação pelo órgão de Direção, a integração de outros membros cuja 

participação seja pertinente para o desenvolvimento do Sistema de 

Garantia de Qualidade (SGQ).  

• A atribuição de responsabilidades no âmbito do sistema de garantia da 

qualidade deve ser transversal a toda a comunidade educativa e, 

constitui para a Escola um pilar fundamental de gestão, para isso 

envolvemos todos os intervenientes no processo educativo professores, 

funcionários, alunos, encarregados de educação, entidades de 

acolhimento de FCT e instituições locais.; 

 



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 
 
                                                      

  Pág. 
 

 
 

15 

2.2.	Dimensão	Tecnológica	

Para a concretização plena do 3º período letivo, 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. 

2.2.1. 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 aulas. 

- 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; 

o Criar e distribuir tarefas; 

o Entre muitas outras funcionalidades. 



              
 

                                                                                                                                                  
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

 
 
                                                      

  Pág. 
 

 
 

16 

- A formação de professores no Microsoft Teams será assegurada pelo 

Coordenador de e-learning que decorrerá na semana das férias da Páscoa em 

sessões síncronas e, sempre que se considerar necessário. 

- A formação aos alunos no Microsoft Teams é também assegurada pelo 

Coordenador de e-learning e decorrerá no primeiro dia de aulas, por turma; 

- O apoio técnico nesta plataforma será assegurado pelo Coordenador de e-

learning sempre que necessário. 

- O envio do tutorial/manual do Microsoft Teams será efetuado oportunamente. 

Para além do Microsoft Teams, quer os professores quer os alunos 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 OneNote, ClassNotebook, 

Sway, Forms e muitas outras. 

 

2.2.2. 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. 
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- 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. 

2.2.3. OneDrive - Centro de Recursos Educativos (CRE) 
 

- O OneDrive 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 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 devem ser submetidas nas pastas criadas para 

o efeito no OneDrive. 
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- O CRE encontra-se organizado por curso, disciplinas e módulos e cada 

docente terá acesso apenas aos seus conteúdos, não tendo privilégio para 

aceder a conteúdos de outras disciplinas. 

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

estejam devidamente enquadrados no âmbito educativo. 

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

OneDrive, pelo que deverá guardar as suas credenciais usufruir desta 

ferramenta.  
 

2.2.4. 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. 

- 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.  
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2.3.	Dimensão	Pedagógica	

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

de ensino-aprendizagem online.  
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2.3.1. Lecionação 
 

- 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 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 trabalhos 

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

em equipa/grupo, em formato de projeto que poderá ter uma dimensão 

interdisciplinar, favorecendo o desenvolvimento de competências do Perfil de 

Saída do aluno dos nossos cursos. 
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- O professor mantem-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 pariticipação nas atividades letivas 

online. 

 

2.3.2. 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 conta que as atividades e métodos a desenvolver 

não podem depender do papel e competências dos encarregados de educação, 

considerando as suas diferentes possibilidades e capacidades. 
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- 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.  
 

2.3.3. Formação em Contexto de Trabalho (FCT) / Estágio em Contexto de 
Trabalho (ECT) 
 

- 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. É nossa previsão que ainda durante este 3º 

período venha a ser possível realizar as horas em falta de FCT. 

- Caso tal não seja possível, 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/ECT, 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 
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desenvolvimento, em equipa/grupo, do respetivo projeto, favorecendo o 

desenvolvimento das competências do Perfil de Saída dos respetivos cursos. 
- O professor mantem-se online via Microsoft Teams, com os alunos, durante 

todo o período letivo.  
- O projeto de estágio (FCT/ECT) 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 Centro de Recursos educativos (CRE), nas pastas designadas 

por FCT e ETC. 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/ECT. 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.   
 

2.3.4. Prova de Aptidão Profissional (PAP) / Prova de Avaliação Final (PAF) 
 

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

Profissional (PAP) / Prova de Avaliação Final deverá decorrer com recurso à 

ferramenta síncrona Microsoft Teams, com os alunos e o júri presentes na 

respetiva sala virtual. 
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- Evidências do trabalho desenvolvido: Todas as evidências (relatório, 

produtos, trabalhos, anexos e outros conteúdos que sustentam a PAP / PAF  

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 / PAF. 

- Disponibilização da PAP / PAF e anexos: Quer a PAP / PAF quer os anexos 

que a suportam têm de ser depositados no CRE, numa pasta designada por 

PAP / PAF. 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 / PAF. Terão acesso a estas pastas os alunos e os respetivos 

orientadores. 

- 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 / 

PAF, deverá acontecer pelo Microsoft Teams. Caso surjam dúvidas sobre 

determinado trabalho, o júri poderá consultar as evidências da PAP / PAF do 

aluno no CRE.  

2.3.5. Reposição de aulas e / ou recuperação de módulos 
 

i. Reposição de aulas 
 

- As aulas de reposição irão realizar-se ao longo do 3.º período 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 
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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 mantem-se online, com os alunos, durante o período de reposição 

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

assegurado o acompanamento pelo Diretor de Turma. 

ii. 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 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. 
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- 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 Virtual de Reposição de Aulas; 

o Sala Virtual 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. 

 

2.3.6. Reuniões professores 
 

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

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

2.4.	Dimensão	dos	conteúdos	

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

e disponibilizados os conteúdos online.  

2.4.1. 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, efetuar download dos enunciados 

trabalhos e para depositar/upload a resolução de atividades, fichas de 

trabalho, exercícios e outros que o professor entendam ser relevantes 

para o processo de monitorização e avaliação; 
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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, 

depositar/upload os conteúdos da sua disciplina, efetuar download 

dos trabalhos depositados pelo aluno; 
o Equipa e-learning: têm acesso para visualizar as pastas de todas as 

disciplinas, apenas com permissão de download de ficheiros.  
 

2.4.2. Publicitação	das	atividades	letivas	em	e-learning		
 

As imagens (prints sreens) e vídeos que possam ser produzidos são fundamentais 

não só como evidências que as aulas foram efetivamente lecionadas, mas também como 

conteúdos para a publicitação e disseminação da marca e imagem da escola para a 

captação de alunos para o ano letivo 2020-2021. Com base neste pressuposto é 

fundamental que todos os professores tenham em consideração os seguintes itens: 

- Todos os Diretores de Turma devem recolher, pelo menos, uma vez por 

semana 3 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 (Páginas 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; 
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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. 

2.5.	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. 

2.6.	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.  
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2.6.1. Reuniões com os 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. 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 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 
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autorizadas a utilizar outros meios de comunicação assíncrona, nomeadamente, os 

seguintes: E-mail institucional ou mensagens via telemóvel.  

 
2.6.2. 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 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.   

3. Plano de monitorização e avaliação 

 

3.1.	Processo	de	Monitorização	do	E-Learning	

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do plano E@D em cada 

escola, a DGEstE sugere a criação de uma equipa responsável por este trabalho 

(sugere-se um máximo de 3 pessoas), com consulta regular aos alunos; definição de 

indicadores de qualidade e de quantidade, bem como de periodicidade de recolha. 

- Constituição da equipa e-learning: 
o Diretor Pedagógico: Dr. Júlio Roque; 
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o Coordenadora Pedagógica: Paula Lemos; 

o Coordenador e-Learning: Bruno Miguel F. Gonçalves. 

 

Definição de indicadores de qualidade: 
o Grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais/EE; 

o Qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização das 

aprendizagens. 

 

Definição de indicadores de quantidade: 
o Taxa de concretização das tarefas propostas pelos professores;  

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

trabalho elaborado; 

o  Disponibilização de meios tecnológicos de E@D;  

o Apoio ao desenvolvimento de competências digitais de professores e de 

alunos; 

o 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. 
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3.2.	Processo	de	Avaliação	

3.2.1. Alunos  
 

Os alunos serão avaliados pelos professores tendo em consideração os critérios 

de avaliação estabelecidos para cada tipo de curso. 

- Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação (CEF): 

o Domínio do Ser: pontualidade, assiduidade, interesse, iniciativa, 

adaptabilidade, autonomia e criatividade; 

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

aquisição conhecimento, aplicação conhecimento, curiosidade 

científica e capacidade crítica); 

o 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 todos 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). 
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- 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. 

- 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 http://83.240.169.46/fmi/iwp/cgi?dbpath=%2Ffmi%2Fiwp%2Fcgi%3F-db%3DRegBio%26-
startsession&acct=account&name=EEEE&password=EEEE&login=Login&-authdb  

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

realização das reuniões do Conselho de Turma. 
  

3.2.2. 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, tal como no término do 2º período letivo, estar 

também previsto o preenchimento de um inquérito por questionário no 
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final do 3º 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. Privacidade de 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:  

- 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. 
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5. Resultados esperados 

No presente ponto, identificam-se os resultados esperados que são categorizados 

em três dimensões: tecnológica, pedagógica e conteúdos. 

5.1.	Dimensão	Tecnológica	

- Formar os professores para a aquisição de competências tecnológicas. Essas 

formações ocorrem antes do 3º período e podem, eventualmente, ocorrer no 

decorrer do período, proporcionando, assim, aos professores uma maior 

destreza tecnológica no decorrer do ano letivo. 

- Utilizar as tecnologias mais recentes, apelativas e intuitivas que incentivem os 

alunos a participar e a colaborar ativamente nas aulas em modalidade e-

learning. Neste sentido, reconhece-se que é primordial que os professores 

escolham as ferramentas do Microsoft Teams mais adequadas a cada 

momento de aprendizagem. 

- Avaliar todos os alunos por via das tecnologias adotadas e com base nos 

conteúdos depositados no CRE e assegurar que a autoavaliação é 

concretizada em sessão síncrona. 

5.2.	Dimensão	Pedagógica	

- Potenciar, através da concretização de atividades mais coletivas, o 

envolvimento e participação dos alunos nas aulas e-learning para que, assim, 

o processo de ensino-aprendizagem seja mais inclusivo e participativo.  
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- Promover a partilha de conhecimentos e experiências entre o grupo, bem 

como a reflexão e o debate entre os intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem – professores e alunos. 

- Contribuir para a implementação e adequação de um modelo de avaliação 

nas demais disciplinas que permita uma avaliação equitativa tendo em 

consideração as limitações tecnológicas dos alunos, bem como a atual 

conjetura. 

5.3.	Dimensão	dos	Conteúdos	

- Diminuir, em geral, o número de atividades e a carga de trabalho no ensino 

online, pois os alunos, devido às condicionantes próprias relacionadas com o 

acesso aos meios tecnológicos, não têm disponibilidade para concretizar um 

número elevado de tarefas. 

- Melhorar a qualidade dos conteúdos produzidos e criar atividades mais 

pedagógicas que proporcionem aos alunos uma maior participação e 

envolvimento no curso. 

- Adequar todos os conteúdos disponibilizados à língua portuguesa, facilitando a 

compreensão dos mesmos e promovendo o envolvimento de todos os alunos 

nas atividades do e-learning. 

- Contribuir para a melhoria da forma como são explicados os conteúdos e a 

organização das atividades propostas.  

- Criar, em detrimento das atividades teóricas, atividades mais técnicas que 

motivem os alunos para a aquisição de conhecimentos e competências.   
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6. Casos omissos 

Todos os casos omissos que não se encontrem claramente identificados e 

esclarecidos no documento “Plano de educação a Distância (E@D)”, devem ser 

reportados diretamente ao Coordenador e-learning que, por sua vez, comunicará à 

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. 
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7. Referências 

No presente ponto, destacam-se alguns documentos governamentais e algumas 

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) publicadas até ao momento. 

- 10 Recomendações sobre o ensino a distância da Unesco: 
https://apoioescolas.dge.mec.pt/ 

- Referenciais para a comprovação das horas de trabalho dos docentes/formadores a 
distância, em ações financiadas em custos reais 

o FAQ – Anexo I – ASSIDUIDADE_FORMADOR_CP_CEF  

o FAQ – Anexo I – ASSIDUIDADE_FORMADOR_EFA_FD  

o FAQ – Anexo I – CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO  

- Referenciais para a comprovação das horas assistidas por alunos/formandos a distância 

o FAQ – Anexo I – Assiduidade_Formando  
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8. Anexos 

A presente secção constitui-se por quatro pontos, designadamente, o calendário 

escolar 2020-2021, os horários escolares por turma para o 3º período letivo, os contactos 

de todos os e-mails institucionais dos intervenientes, diretos ou indiretos, no processo 

de ensino-aprendizagem e, finalmente, apresenta-se o calendário das reuniões 

pedagógicas, dos conselhos de turma e da FCT para o 3º período letivo.  

8.1.	Calendário	Escolar	

Neste ponto é apresentado o calendário escolar que evidencia as atividades das 

componentes letivas e não letivas.  
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8.2.	Contactos	|	E-mails	institucionais	

Considerando que toda a comunidade educativa vai utilizar e-mails institucionais 

devido à adoção do Office 365 como plataforma de comunicação, interação e 

colaboração entre os demais intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, 

seguidamente identificam-se todos os contactos e-mail da comunidade escolar. 

8.2.1. Direção 
 

 Contacto de email 
Júlio Roque julio.roque@eptpporto.com    
Agostinho Silvestre agostinho.silvestre@eptpporto.com  
Elsa Rocha elsa.rocha@eptpporto.com  
E-mail geral direção direcao@eptpporto.com  

 

8.2.2. Coordenação Pedagógica 
 

 Contacto de email 
Paula Lemos paula.lemos@eptpporto.com  

 

8.2.3. Coordenação e-learning e apoio técnico 
 

 Contacto de email 
Bruno Miguel F. Gonçalves bruno.goncalves@eptpporto.com  

 
8.2.4. Psicóloga e Coordenação da EMAEI 

 
 Contacto de email 
Cristina Amaro giva@eptpporto.com  
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8.2.5. Grupo Dinamizador da Qualidade (GDQ) 
 

 Contacto de email 
Elsa Rocha elsa.rocha@eptpporto.com  

8.2.6. Coordenadores de cursos 
 

Curso Designação Contacto de email 
TAP Paula Ferreira paula.ferreira@eptpp.com 
ASC Paula Ferreira paula.ferreira@eptpp.com 
CEF Agostinho Silvestre agostinho.silvestre@eptpp.com  

E-mail geral dos coordenadores de curso coordenadorescurso@eptpporto.com  
 

8.2.7. Diretoras de Turma 
 

 Designação Contacto de email 
Turma ASC17 Sónia Coelho sonia.coelho@eptpporto.com 

Turma ASC18 Susana Lopes susana.lopes@eptpporto.com 

Turma ASC19 Paulina Vieira paulina.vieira@eptpporto.com 

Turma TAP17 Sónia Coelho sonia.coelho@eptpporto.com 
Turma TAP18 Rita Valinho rita.valinho@eptpporto.com 

Turma TAP19 Rita Valinho rita.valinho@eptpporto.com 

Turma 2ºCEF Sofia Nina sofia.nina@eptpporto.com 

E-mail geral dos diretores de turma diretoresturma@eptpporto.com  
 

8.2.8. Professores 
 

Docentes Contacto email 
Alfredo Vieira alfredo.vieira@eptpporto.com  
Andreia Campos andreia.campos@eptpporto.com  
Ana Pacheco ana.pacheco@eptpporto.com  
Ana Paula Ferreira paula.ferreira@eptpporto.com  
Ana Sampaio ana.sampaio@eptpporto.com  
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Bruno Gonçalves bruno.goncalves@eptpporto.com   
Dionísia Sá dionisia.sa@eptpporto.com  
Isabel Braga isabel.braga@eptpporto.com   
Lia Malheiro lia.malheiro@eptpporto.com  
Marta Salgadinho maria.salgadinho@eptpporto.com  
Margarida Magalhães margarida.magalhaes@eptpporto.com  
Patrícia Ribeiro patricia.ribeiro@eptpporto.com 
Paulina Vieira paulina.vieira@eptpporto.com 
Rita Pinheiro rita.pinheiro@eptpporto.com 
Rita Valinho rita.valinho@eptpporto.com 
Sofia Nina sofia.nina@eptpporto.com 
Sónia Coelho sonia.coelho@eptpporto.com 
Susana Lopes susana.lopes@eptpporto.com 
Tânia Gomes tania.gomes@eptpporto.com 
Vera Cruz vera.cruz@eptpporto.com 
E-mail geral professores professores@eptpporto.com  

 
8.2.9. Serviços de Adminsitração Escolar 

 
Funcionárias Contacto de e-mail 
Paula Viana paula.viana@eptpporto.com  
Ana Trigo ana.trigo@eptpporto.com  

 
8.2.10. Gabinete de Psicologia 

 
Psicóloga Contacto de email 
Cristina Amaro giva@eptpporto.com  

 
8.2.11. Vigilância  

 
Receção Contacto de e-mail 
Ricardo Vilas Boas ricardo.vboas@eptpporto.com    
Rosa Lopes rosa.lopes@eptpporto.com  
Krist Abreu krist.abreu@eptpporto.com  
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8.2.12. Alunos 

 
i. Turma ASC17 

 
Número Nome Contacto de email 

3628 Ana Alexandra Pinto Azevedo Neves 3628@eptpporto.com 

3660 Ana Maria Sousa Pacheco  3660@eptpporto.com  

3573 Ana Rita Mesquita Pereira 3573@eptpporto.com  

3669 Beatriz Filipa Moreira Vieira 3669@eptpporto.com  

3605 Catarina Alexandra Moutinho Carvalho 3605@eptpporto.com  

3446 Catarina Oliveira Cunha  3446@eptpporto.com  

3670 Diana Raquel Monteiro Costa 3670@eptpporto.com  

3671 Diogo Filipe Fernandes Botelho 3671@eptpporto.com  

3666 Diogo Miguel Almeida Viana Pinheiro 3666@eptpporto.com  

3574 Filipa Isabel Vides Camilo 3574@eptpporto.com  

3619 Iara Pereira Tavares 3619@eptpporto.com  

3647 Inês Filipa Oliveira Frutuoso 3647@eptpporto.com  

3606 Iris Catarina Ribeiro Tavares 3606@eptpporto.com  

3595 Isabel Alexandra Fernandes dos Santos Silva 3595@eptpporto.com  

3594 Jéssica Regina Moreira da Costa  3594@eptpporto.com  

3672 José Pedro Ferreira de Sousa 3672@eptpporto.com  

3625 Juliana Conceição Fonseca 3625@eptpporto.com  

3659 Liliana Filipa Carvalho Lopes 3659@eptpporto.com  

3598 Mafalda Cristina Moreira Rebelo 3598@eptpporto.com  

3645 Márcia Raquel Ferreira Martins  3645@eptpporto.com  

3650 Paulo Daniel Leonardo Ferreira Monteiro 3650@eptpporto.com  

3623 Soraia Filipa Fonseca Branco 3623@eptpporto.com  

E-mail geral da turma asc17@eptpporto.com 
 

ii. Turma ASC18 
 

Número Nome Contacto de email 
3944 Beatriz Alexandra Bento Valente 3944@eptpporto.com  
3728 Beatriz Alves Moreira Pinto 3728@eptpporto.com  
3515 Beatriz da Silva Moreira 3515@eptpporto.com  
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3535 Bruno Ricardo Lemos Pedro 3535@eptpporto.com  
3685 Catarina Isabel Vieira Gonçalves 3685@eptpporto.com  
3519 Fátima Angélica Almeida Rocha 3519@eptpporto.com  
3684 Francisca Inês Guedes Bravo 3684@eptpporto.com  
3520 Hugo Miguel Lopes Vieira Jesus Sousa 3520@eptpporto.com  
3686 Inês Vieira Magalhães 3686@eptpporto.com  
3703 Joana Filipa da Silva Moura de Sousa 3703@eptpporto.com  
3681 Liliana Cristina da Silva Carvalho 3681@eptpporto.com  
3687 Liliana Patrícia Silva Cardoso 3687@eptpporto.com  
3683 Marta Sofia Gaiteiro da Silva 3683@eptpporto.com  
3740 Miguel Silva Neves 3740@eptpporto.com  
3693 Rita Isabel Cordeiro Tavares 3693@eptpporto.com  
3674 Rute Daniela Cardoso Figueiredo 3674@eptpporto.com  
3715 Tiago Daniel Pacheco Ribeiro 3715@eptpporto.com  

E-mail geral da turma asc18@eptpporto.com 
 

iii. Turma ASC19 
 

Número Nome Contacto de email 
3872 Ana Isabel Ferreira da Silva 3872@eptpporto.com  
3873 Ana Sofia de Jesus Lopes Bento 3873@eptpporto.com  
3874 Andreia Sofia Cerqueira da Costa 3874@eptpporto.com 
3876 Bruna Daniela Meireles de Jesus 3876@eptpporto.com  
3877 Carolina Mota Magalhães 3877@eptpporto.com  
3947 Daniela Sofia Pinto Oliveira 3947@eptpporto.com  
3791 Joana Filipa Mota Rodrigues 3791@eptpporto.com  
3878 Joana Raquel da Silva Cardoso 3878@eptpporto.com  
3887 Liliana Alexandra Faria Ferreira 3887@eptpporto.com  
3880 Maria Inês Sousa Ferreira 3880@eptpporto.com  
3949 Mariana Jesus Soares Gonçalves 3949@eptpporto.com  
3940 Mariana Magalhães Rego 3940@eptpporto.com  
3881 Pedro Manuel Gonçalves Barradas 3881@eptpporto.com  
3906 Rita Ariana Carvalho Rocha Morais 3906@eptpporto.com  
3882 Rita Isabel Oliveira 3882@eptpporto.com  
3954 Sara Maria Sousa da Costa Baptista 3954@eptpporto.com  

E-mail geral da turma asc19@eptpporto.com 
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iv. Turma TAP17 
 

Número Nome Contacto de email 
3581 Ana Isabel Magalhães Peixe 3581@eptpporto.com  
3589 Beatriz Leitão Guimarães 3589@eptpporto.com  
3582 Caio Abreu Rezende 3582@eptpporto.com  
3620 Cátia Sofia Andrade Sousa  3620@eptpporto.com  
3611 Cristiana Raquel Ramalho Oliveira 3611@eptpporto.com  
3567 Fabiana Gabriela Vaz Nogueira Correia Gomes  3567@eptpporto.com  
3577 Helena Filipa Dias Macedo 3577@eptpporto.com  
3579 Inês Catarina Ferreira Monteiro 3579@eptpporto.com  
3609 Jéssica Sofia Magalhães Rocha  3609@eptpporto.com  
3604 Joana Catarina Pereira Nogueira 3604@eptpporto.com  
3675 José Cristiano Freitas das Neves 3675@eptpporto.com  
3571 Marcia Filipa Vinhas Azevedo 3571@eptpporto.com  
3676 Margarida Alexandra Justino Salgueiro Líbano 3676@eptpporto.com  
3587 Neide Silva Santos 3587@eptpporto.com  
3584 Rita Beatriz Fernandes Silva  3584@eptpporto.com  
3608 Rita Casais da Mota Soares 3608@eptpporto.com  
3583 Rita Susana Ramos Cerqueira 3583@eptpporto.com  
3588 Sara Margarida Pereira Soares 3588@eptpporto.com  
3673 Seco Dabó Sanhá 3673@eptpporto.com  
3576 Solange Ribeiro Teixeira  3576@eptpporto.com  
3600 Soraia Raquel da Silva Vieira  3600@eptpporto.com  
3586 Thayná Gomes dos Santos 3586@eptpporto.com  
3612 Vanessa Gouveia dos Reis 3612@eptpporto.com  

E-mail geral da turma tap17@eptpporto.com 
 
 

v. Turma TAP18 
 

Número Nome Contacto de email 
3688 Abigail Rafela da Costa Oliveira Pinto 3688@eptpporto.com  
3696 Ana Alexandra Ferreira Machado de Castro 3696@eptpporto.com  
3689 Ana Carolina Ribeiro Rodrigues 3689@eptpporto.com  
3700 Ana Raquel Ribeiro Mendes 3700@eptpporto.com  
3678 Beatriz Sousa Mateus 3678@eptpporto.com  
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3695 Bruno Adonai Silva Grilo 3695@eptpporto.com  
3697 Carolina Moreira Camelo 3697@eptpporto.com  
3679 Cristina Matos Coutinho 3679@eptpporto.com  
3518 Ema Rosa Castro Teixeira 3518@eptpporto.com  
3708 Fabiana Raquel da Cunha Nunes Saraiva 3708@eptpporto.com  
3713 Hellen Fabian Melo Dias 3713@eptpporto.com  
3523 Laura Tereza de Oliveira Santanielo 3523@eptpporto.com  
3731 Ligia Maria Ferreira Querido 3731@eptpporto.com  
3525 Maria Esmeralda Oliveira Fonseca 3525@eptpporto.com  
3526 Maria de Fátima Gomes Pereira 3526@eptpporto.com  
3701 Maria Monteiro Moura Baptista 3701@eptpporto.com  
3741 Mariana Thesca Gaspar de Almeida 3741@eptpporto.com  
3680 Mário João da Costa Monteiro 3680@eptpporto.com  
3699 Olha Redyk 3699@eptpporto.com  
3690 Raquel Filipa Silva Teixeira 3690@eptpporto.com  
3733 Renata Francisca Pinheiro Carrola 3733@eptpporto.com  
3533 Sara Isabel Vilaça Bebiano 3533@eptpporto.com  
3640 Tatiana Sofia Queirós Cardoso Moreira 3640@eptpporto.com  
3529 Tatiana Solange Gomes Pereira Aguiar 3529@eptpporto.com  

E-mail geral da turma tap18@eptpporto.com 
 

vi. Turma TAP19 
 

Número Nome Contacto de email 
3449 Ana Margarida Sousa Leite 3449@eptpporto.com  
3846 Ana Rita Azambuja da Costa Maia 3846@eptpporto.com  
3825 Ana Sofia Ferreira Rodrigues  3825@eptpporto.com  
3875 Bárbara Martins Leite  3875@eptpporto.com  
3855 Beatriz Ferreira Dias 3855@eptpporto.com  
3942 Cíntia Cristina Nogueira Borges 3942@eptpporto.com  
3858 Clarisse Sobral Ribeiro 3858@eptpporto.com  
3860 Eduardo Gonçalves de Barros 3860@eptpporto.com  
3861 Helena Isabel Gonçalves Ribeiro 3861@eptpporto.com  
3862 Inês Isabel Alves Oliveira 3862@eptpporto.com  
3863 Janette Michelle Rodrigues Silva 3863@eptpporto.com  
3864 Joana Filipa Azevedo Martins Basto 3864@eptpporto.com  
3948 Leonardo Daniel Rocha Ribeiro 3948@eptpporto.com  
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3865 Leonor Isabel da Rocha Azevedo de Sousa 3865@eptpporto.com  
3866 Maria de Fátima Barros Silva 3866@eptpporto.com  
3950 Mariana Cristina Costa Silva 3950@eptpporto.com  
3867 Mariana Filipa Moreira Rocha 3867@eptpporto.com  
3868 Pedro Tavares de Pinho Valente 3868@eptpporto.com  
3871 Ruben de Jesus Oliveira Rocha 3871@eptpporto.com  
3926 Sílvia Tatiana Monteiro Quilberg 3926@eptpporto.com  

E-mail geral da turma tap19@eptpporto.com 
 

vii. Turma 2ºCEF 
 

Número Nome Contacto de email 
3711 Catarina Filipa Oliveira Barros 3711@eptpporto.com  
3743 Cristiana Andreia Nogueira Pinto 3743@eptpporto.com  
3710 Erica Soares Rodrigues 3710@eptpporto.com  
3714 Francisco José Ferreira de Sousa 3714@eptpporto.com  
3705 Geovana Helena Lopes de Carvalho 3705@eptpporto.com  
3722 Igor Alexandre Rebelo Cavadas 3722@eptpporto.com  
3704 Jéssica Filipa Moura dos Santos 3704@eptpporto.com  
3709 João Pedro da Silva Pereira 3709@eptpporto.com  
3727 Juliana Filipa da Silva Carvalho 3727@eptpporto.com  
3729 Lara Sofia Torres Pereira 3729@eptpporto.com  
3721 Margarida Alexandra de Sousa Lima 3721@eptpporto.com  
3723 Pedro Maykon Marinho dos Santos Sousa 3723@eptpporto.com  
3712 Rafaela Vieira Correia 3712@eptpporto.com  
3734 Rúben Moura Gomes 3734@eptpporto.com  
3726 Vanessa Alexandra Saraiva Costa 3726@eptpporto.com  

E-mail geral da turma 2cef@eptpporto.com 
 

8.3.	Calendário	das	reuniões	pedagógicas	

Data Hora Secretário 
08-04-2020 15h00 Paula Ferreira 

13-05-2020 18:15 Cristina Amaro 

03-06-2020 18:15 Sofia Nina 
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8.4.	Calendário	dos	Conselhos	de	Turma	|	3º	período	

 
Data Hora Turma Secretário 

13-05-2020 19:00 2ºCEF Dionísia Sá 

25-06-2020 18:15 ASC17 Lia Malheiro 

25-06-2020 19:00 TAP17 Margarida Magalhães 

20-07-2020 10:00 TAP17 Margarida Magalhães 

20-07-2020 11:00 ASC17 Lia Malheiro 

20-07-2020 12:00 2ºCEF Dionísia Sá 

21-07-2020 15:00 ASC18 Ana Moura 

21-07-2020 16:00 ASC19 Joana Roque 

21-07-2020 17:00 TAP18 Rita Pinheiro 

21-07-2020 18:00 TAP19 Andreia Campos 

 

8.5.	Calendário	das	reuniões	de	FCT	

Data Hora Secretário 
22-04-2020 18h00 Paula Ferreira 

20-05-2020 18h00 Rita Valinho 

17-06-2020 18h00 Paulina Vieira 

 
 
 
 


