ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA

ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
DE ENSINO-APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA (E@D)
3.º PERÍODO LETIVO
ALUNOS
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INTRODUÇÃO
Numa altura em que a vida social se alterou substancialmente, com o objetivo de garantir que todos os
alunos da EPADRPL continuam a aprender, o presente documento define um conjunto de orientações sobre
a continuidade do processo de ensino-aprendizagem do 3.º período letivo, num contexto de ensino à
distância.
Sem prejuízo da aplicação das recomendações e informações que, de acordo com o evoluir da situação,
venham a ser emitidas pelo Ministério da Educação, o presente documento, e eventuais atualizações, bem
como toda a informação sobre o assunto estarão disponíveis na página eletrónica da escola.

I - PRINCÍPIOS ORIENTADORES NO QUADRO DO ENSINO À DISTÂNCIA
O plano de ação do processo de ensino-aprendizagem do 3.º período letivo a implementar pela EPADRPL
teve por referência oito princípios orientadores definidos pelo Ministério da Educação:

1. Mobilizar para a
mudança

Envolver a comunidade educativa no desenvolvimento de estratégias.
Definir as responsabilidades no âmbito dos diferentes atores da comunidade
educativa.
Mobilizar parceiros disponíveis para colaborar.

2. Comunicar em rede

Garantir a comunicação entre diferentes atores.
Definir uma cadeia de comunicação entre estruturas.

3. Decidir o modelo de
E@D

Definir o modelo de ensino à distância de acordo com a realidade e contexto
em que se encontram os alunos

4. Colaborar e articular

Garantir formas de desenvolvimento de trabalho colaborativo entre
docentes.

5. Metodologias de
Ensino

Diversificar as formas de trabalho de modo a promover a autonomia e o
papel ativo do aluno, a inter e transdisciplinaridade e o desenvolvimento das
competências do Perfil dos Alunos.

6. Selecionar os meios
tecnológicos de E@D

Identificar ferramentas tecnológicas com potencial de usabilidade por
docentes e alunos.
Garantir apoio a docentes e alunos no âmbito da utilização das diferentes
ferramentas.

7. Cuidar da comunidade
escolar

Desenvolver ações promotoras do espírito de pertença à turma e à escola.

8. Acompanhar e
monitorizar

Encontrar formas de monitorização e avaliação do plano de ação no quadro
de ensino à distância.

Desenvolver estratégias de combate ao isolamento e que favoreçam a
interajuda entre os alunos.
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II - RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
Na interação escola/alunos/encarregados de educação, devem ter-se em conta as seguintes
responsabilidades.

Quadro-resumo de responsabilidades
Diretores de
Turma

• Ser o elo de ligação, assegurando a comunicação com os alunos, encarregados de
educação, docentes do Conselho de Turma e SPO;

• Sensibilizar os alunos e os encarregados de educação para a necessidade do
cumprimento dos horários;

• Dar conhecimento aos alunos dos novos e-mails institucionais, por aluno, e das
•
•
Serviço de
Psicologia e
Orientação

•
•
•

Responsáveis
pelo
acompanhamento dos
alunos alojados

•
•
•

credenciais de acesso ao Office 365;
Assegurar a comunicação com os alunos e os encarregados de educação de forma a
atender situações de vulnerabilidade;
Desencadear procedimentos necessários de forma a mitigar situações de
vulnerabilidade identificadas.
Manter a comunicação e o acompanhamento dos alunos sinalizados;
Assegurar a orientação vocacional e a comunicação dos resultados;
Atender a situações de vulnerabilidade desenvolvidas/ aprofundadas no âmbito do
quadro de ensino à distância.
Articular com encarregados de educação e senhorios a gestão dos contratos e de
arrendamentos;
Desencadear, em articulação com os Diretores de Turma, procedimentos necessários
de forma a mitigar situações de vulnerabilidade identificadas;
Informar o Diretor sobre o ponto de situação no que respeita a gestão dos contratos
e de arrendamentos, bem como dos procedimentos necessários para mitigar
situações de vulnerabilidade identificadas.

III - COMUNICAÇÃO NO QUADRO DO ENSINO À DISTÂNCIA
A EPADRPL conta com um serviço de correio institucional @eppl.pt que garante uma conta de correio
eletrónico a docentes e alunos, sendo o meio oficial de comunicação entre estes.

IV - MODELO DE E@D DA EPADRPL
Tendo em conta a realidade e contexto em que se encontram os alunos, deve ser seguido o modelo que
melhor responderá pela defesa da equidade e equilíbrio dos processos pedagógicos, priorizando sempre a
mitigação das vulnerabilidades detetadas.
Considera-se que o modelo síncrono é o mais adequado, uma vez que permite que os professores estejam
em contacto com os alunos, dando-lhe um apoio mais direto.

Modelo
Modelo síncrono
“em tempo real”
Esta modalidade exige
uma escala de horários
fixa.

Vantagens
Interação
forte
entre
os
participantes, chega a aproximar-se
da experiência de aprendizagem
oferecida numa sala de aula física.
As perguntas e dúvidas dos alunos
podem ser atendidas de forma
imediata.

Ferramentas
Microsoft Teams:
• Videoconferências
• Audioconferências
• Chats
• Fóruns
• Envio e receção de tarefas
E-mail institucional
Telemóvel (chamada e/ou whatsapp).
Página 3 de 4

Na conceção dos horários das turmas serão, preferencialmente, criados diariamente 4 blocos de 100
minutos a distribuir por disciplina/módulo/UFCD, de modo a atender ao seguinte:
1. Alunos e professores devem cumprir o horário semanal estabelecido.
2. Será nesse horário semanal estabelecido que o professor, no TEAMS, apresentará novos conteúdos,
esclarecerá as dúvidas e apresentará aos alunos a planificação semanal de aprendizagens, bem
como as tarefas a realizar nessa semana.
3. Será igualmente nesse horário que os alunos têm de participar, tirar dúvidas junto do professor e
devolver os trabalhos realizados.
4. O professor de cada disciplina, no seu primeiro tempo letivo da semana, deve realizar uma sessão
síncrona, por videoconferência, numa duração máxima de 20 minutos, em que apresentará os
conteúdos (novos) e a planificação semanal de aprendizagens.
Na planificação semanal de aprendizagens pode o professor indicar, opcionalmente, a realização
de uma segunda sessão síncrona por videoconferência, numa duração máxima de 20 minutos, para
esclarecer dúvidas e corrigir as tarefas.
5. No início de cada tempo letivo, o professor, na Equipa do TEAMS da respetiva turma/disciplina,
deve fazer uma publicação, relembrando os alunos sobre a(s) tarefa(s) destinada(s) à respetiva
aula, disponibilizando apoio e prestando esclarecimentos de dúvidas.
6. Ao propor uma tarefa, cuja realização por parte do aluno se prolongue durante vários tempos
letivos da semana, deve o professor indicar ao aluno mini-tarefas, que este terá de devolver em
cada um desses tempos.
7. É exclusivamente desta forma, e no cumprimento das orientações do POCH, que será possível
validar a assiduidade dos alunos e dos professores.
8. Manter-se-á o mecanismo de controlo de assiduidade dos alunos existente na EPADRPL,
adaptando-o à realização de formação à distância. Neste sentido, a não devolução dos
trabalhos pelos alunos em cada tempo letivo implicará a marcação de falta, comprometendo a
conclusão do módulo em causa.
9. Nos casos de alunos identificados em situação de vulnerabilidade, que, em alguma fase do
processo não tenham acesso a internet e/ou a computador, o professor de cada disciplina deve
fazer uma gravação áudio (com uma duração máxima de 5 minutos), onde apresentará, de forma
breve, os conteúdos (novos) e a planificação semanal de aprendizagens.
No 1.º tempo letivo da semana, deverá esta gravação áudio ser enviada ao aluno para o seu e-mail
institucional. Em caso de eventuais constrangimentos, a gravação áudio deverá ser enviada ao
aluno por telemóvel (whatsapp).
Caso se verifiquem problemas no acesso ao TEAMS, os trabalhos a realizar durante a semana
deverão ser enviados ao aluno por e-mail institucional. Caso o aluno não disponha de outro
recurso, poderá o aluno tirar fotografias ao(s) trabalho(s) realizado(s).
O apoio aos alunos em causa, bem como o esclarecimento de dúvidas deverá ser efetuado pelo
professor nos tempos letivos definidos no horário semanal, pelo meio que se afigurar mais
adequado pelo professor em articulação com o Diretor de Turma.
O aluno deverá devolver, nos tempos letivos estipulados pelo professor, os trabalhos realizados
(fichas/trabalhos individuais/reflexões/autoavaliações), ou a fotografias destes, por e-mail
institucional, caso se verifiquem problemas no acesso ao TEAMS.

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima
8 de abril de 2020
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