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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A Organização Mundial de Saúde identificou, no passado dia 30 de janeiro de 2020, a 

epidemia SARS-CoV-2 como uma emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, tendo, no dia 11 de março de 2020, caracterizado o vírus como uma 

pandemia em virtude do elevado número de países afetados. 

Tal como sabido por todos, a pandemia do COVID-19 tem colocado uma série de 

constrangimentos necessários à sociedade. Uma das decisões governamentais foi a 

deliberação da suspensão de atividades letivas presenciais. 

A Status - Escola Profissional Lousã, numa atitude proativa e percebendo a gravidade 

da situação, decidiu por iniciativa própria e ainda antes destas decisões 

governamentais, começar a preparar a possibilidade de implementar Aulas à 

Distância. Esta possibilidade de aulas online suportou-se desde o primeiro momento 

em vários fatores, como: 

a) sermos uma Escola de Tecnologias e de Artes, com capacidades claras nestes meios;  

b) o facto de cada aluno ter um portátil para trabalho, que a Escola disponibilizou para 

uso em casa;  

c) termos uma fortíssima componente digital, estando na vanguarda da postura mais 

correta para o séc. XXI;  

d) finalmente e muitíssimo importante, possuirmos desde logo ferramentas próprias 

e outras com que também contamos que permitem a gestão, dinamização e 

implementação da formação, de forma presencial mas também na modalidade de 

Ensino à Distância. 

A antecipação da preparação para aulas online teve como principal premissa, a 

vontade de permitir que os nossos alunos prosseguissem o desenvolvimento escolar 

na segurança do seu lar, tentando minimizar ao máximo os riscos de um potencial 

contágio.  

Durante a semana anterior ao encerramento de escolas em todo o país, testámos 

todos os sistemas e avançámos com ações de formação para Professores e Alunos, 

para que tudo corresse da melhor forma. Identificámos e resolvemos alguns possíveis 

problemas, como o facto de alguns alunos não terem Internet em casa, fornecendo-

lhes routers para poderem aceder às aulas online. Decidimos no dia 13 de março, 

sexta-feira, que avançaríamos efetivamente com Aulas à Distância logo a partir da 

segunda-feira seguinte, o primeiro dia de encerramento das escolas a nível nacional. 

Desta forma, os nossos alunos não perderam uma única aula em todo este processo 

de grande indecisão nacional. 

Orgulhamo-nos por termos tido a vontade e a capacidade de garantir o 

desenvolvimento pedagógico contínuo de todos os nossos alunos! Fomos proativos e 

não reativos, sendo que quando nos chegaram as primeiras comunicações oficiais 

com hipotéticas alternativas e indicações acerca do ensino à distância, já a Status 
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tinha tudo implementado e em funcionamento. 

As Aulas à Distância ficaram em pleno funcionamento e com um altíssimo grau de 

satisfação. Todos os alunos da Status mantiveram o horário com aulas síncronas, com 

desenvolvimento das mesmas competências e a mesma postura proativa e capaz que 

caracteriza esta Escola. Substituíram apenas temporariamente as instalações físicas 

da Escola pelo seu lar. 

Desta forma, nenhum aluno da Status viu o seu percurso escolar afetado pela situação 

de prevenção ao COVID-19. Esta decisão prendeu-se com a decisão de não prejudicar 

os nossos Pros, mantendo-os ativos na sua evolução pedagógica e desenvolvimento 

de Projetos de Vida.  

A Status - Escola Profissional Lousã disponibiliza um portátil para cada aluno, 

equipamento que foi disponibilizado também para uso em casa. Através das suas 

ferramentas próprias de gestão e dinamização da formação, como a WebForma, 

permitimos esta modalidade de ensino. Todos os casos identificados de alunos que 

não possuiam Internet em casa, foram também resolvidos, através da disponibilização 

de routers pela Escola. 

 

Com a decisão do Governo de suspender as atividade letivas presenciais também no 

terceiro período, vimo-nos obrigados a repensar a forma como decorrem as atividades 

à distância. 

Importa operacionalizar, neste contexto difícil e atípico, um conjunto de medidas 

destinadas à continuidade do processo de ensino/aprendizagem dos nossos alunos, 

agora estabelecido continuamente em regime não presencial. 

Repensámos e criámos planos semanais com atividades síncronas e assíncronas, com 

estratégias pedagógicas inovadoras, sempre focados nos projetos de vida dos nossos 

alunos e no desenvolvimento das suas competências. 

Neste processo de mudança para o E@D, que já teve início no final do segundo 

período letivo, o envolvimento e empenho de todos são fundamentais para que, 

juntos, consigamos ultrapassar este momento difícil, conscientes do papel primordial 

da escola na sociedade e na vida dos nossos alunos. 

 

No E@D, adquire particular relevância o desenvolvimento das competências do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, alicerçado nos valores e princípios que 

apresenta. A este propósito, é de referir que o E@D é uma modalidade que permite 

que competências transversais e interdisciplinares sejam trabalhadas de forma 

integrada e articulada, através da diversificação de formas de trabalho, 

nomeadamente através do apoio e desenvolvimento dos Projetos de Vida/Status dos 

nossos alunos. 
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MODELO DE ENSINO À DISTÂNCIA 
 

A escola, além dos meios tecnológicos, disponibiliza o Office365, que comporta: 

a) As contas de e-mail institucional que permitem a partilha de documentos e troca 

de correspondência com os alunos; 

b) A aplicação TEAMS, que permitirá comunicar com os alunos, individualmente ou 

em grupo, nomeadamente para promover o contacto por videoconferência síncrona 

com a turma. 

Deste modo, o modelo de Ensino a Distância desenvolve-se através da realização de 

sessões síncronas e assíncronas, devendo recorrer-se a ambas com ponderação. 

 

Sessões síncronas - momentos de comunicação entre os intervenientes em tempo 

real, com participação simultânea e interação entre os envolvidos. 

Sessões assíncronas - momentos de comunicação em tempo diferido, sem 

participação simultânea, nem em tempo real. 

 

PLATAFORMAS 

Em utilização temos duas plataformas: a nossa Plataforma de Gestão da Formação – 

Webforma – e o Microsoft Teams. 

 

Webforma 

Esta plataforma servirá como meio de comunicação privilegiado entre professores e 

alunos. Terá como objetivo o trabalho colaborativo, de partilha de tarefas e interação 

professor/aluno. 

O trabalho elaborado nas sessões assíncronas é realizado em tempos diferentes pelos 

intervenientes, não estando estes reunidos ao mesmo tempo, proporcionando maior 

flexibilidade e autonomia na gestão das tarefas a realizar.  

Objetivos: 

- Disponibilizar recursos e materiais aos alunos; 

- Partilha de documentos e tarefas nas diversas disciplinas/módulos/UFCD’s; 

- Realização de questionários/relatórios/testes nas diferentes disciplinas; 

- Disponibilização de outras ferramentas para o trabalho online. 

- Acompanhar, monitorizar, gerir e apoiar os Projetos de Vida, PAPs e Estágios dos 

alunos, através do Status do Aluno. 

 

Microsoft Teams 

A comunicação estabelecida nas sessões síncronas é em tempo real, exigindo uma 

participação simultânea entre professor/alunos. 

Esta plataforma digital permite criar um espaço de aula próximo do modelo 

presencial. É fácil de utilizar, versátil e tem capacidade de funcionar com um elevado 

número de participantes. 
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Procedimentos a ter na utilização destas ferramentas online: 

- Em contexto de ensino a distância, devemos não esquecer o dever de todos os 

intervenientes relativamente ao respeito sobre a imagem de todos (colegas e 

professores); 

- Qualquer captação de imagem, som ou partilha e divulgação de materiais da 

aula é estritamente proibida; 

- Deverão ser mantidas as regras de conduta, respeito e trabalho colaborativo 

entre todos os intervenientes. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Cada professor preenche semanalmente a grelha de planificação semanal que, 

posteriormente, será enviada ao aluno. 

O Plano semanal deve: 

- Conter tarefas simples e claras, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e/ou os conteúdos contemplados nos módulos/UFCD’s; 

- Priveligiar momentos para desenvolvimento/orinetação dos projetos de vida/Status 

do aluno; 

- Prever, sempre que possível, metodologias diversificadas; 

- Conter momentos síncronos, para orientação educativa (o que se pretende com 

cada tarefa; qual o material de apoio digital na Webforma a consultar; de que modo 

podem colaborar com os colegas, onde podem pesquisar informação adicional, como 

autorregular o trabalho…), para exposição breve de algum conteúdo ou tarefa; para 

esclarecimento de dúvidas; para feedback sobre tarefas ou atividades. 

- Conter momentos assíncronos, nos quais devem ser privilegiadas metodologias e 

recursos diversificados; deve ser promovido um equilíbrio entre as tarefas de caráter 

mais intelectual e as mais lúdicas; deve ser tido em conta um tempo razoável para 

executar as tarefas; Deve ser sempre dado feedback de forma clara, proporcionando 

ao aluno a autorreflexão e o trabalho autónomo e orientado. 

O professor, no período das atividades, deve esclarecer/apoiar os alunos 

(individualmente ou em grupo) através Plataforma TEAMS. 

 

As metodologias de ensino a distância deverão ser diversificadas, enquadradoras, 

propiciar a apresentação de exemplos e fomentar a autorreflexão e o trabalho 

autónomo. 

 

Alunos com dificuldades de acesso a Internet e/ou problemas com equipamentos 

informáticos 

Cada situação será gerida de forma personalizada, sendo certo que todos os alunos 

não poderão ficar em desvantagem e sem qualquer forma de apoio. Neste sentido, a 

escola mantém uma equipa de apoio para resolver qualquer situação reportada. 
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Apoio individualizado 

Os Serviços de Psicologia e Orientação, mantém-se online todos os dias a apoiar os 

nossos alunos e respectivas famílias. Em direta articulação com os Orientadores 

Educativos e com os Coordenadores de Curso, todos contribuem para a definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica, adaptação de recursos materiais, de 

instrumentos e meios de motivação, expressão e avaliação. 

Também para os alunos que se encontram ao abrigo do DL 54/2018, e para quem são 

mobilizadas medidas seletivas e/ou adicionais a professora de Educação Especial 

articula via telefone, email ou plataformas, online, com alunos, encarregados de 

educação e professores e, dessa forma, agilizam formas de comunicação e orientação. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Contabilização das horas de formação 

Nos Cursos Profissionais é necessário assegurar que os docentes, sob coordenação 

dos Oreintadores Educativos, e em articulação com os Coordenadores de Curso, 

procurem garantir o cumprimento das horas de formação pelos meios que 

entenderem adequados a cada circunstância, para o efeito construindo e preservando 

evidências associadas às tarefas desenvolvidas pelos formandos e ao cumprimento 

das horas de formação. 

A contabilização das horas obedecerá ao planeamento semanal, enviado a cada aluno. 

Cada aluno deverá cumprir e mostrar evidências do cumprimento integral de cada 

tarefa para que lhe sejam contabilizadas as horas previstas. 

 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

Deverá ser dinamizado um trabalho pedagógico que contribua para o alcance dos 

objetivos definidos na respetiva formação, de acordo com o definido no respetivo 

Projeto de Vida/Status do Aluno. 

Esse trabalho desenvolvido à distância, tem de obedecer a um planeamento e 

avaliação definidos em estreita articulação entre o coordenador de curso e o 

orientador da FCT.  

Além de darem suporte à concretização dos projetos individuais dos alunos, os 

Coordenadores de Curso articulam com a comunidade e tecido empresarial 

local/regional estratégias e planos de trabalho para serem concretizados online. São 

criadas condições para que os formandos possam participar em projetos reais, dentro 

da atual conjuntura, quer para entidades, quer para a comunidade em geral. 

Devendo, sempre que possível, ser articulado com as entidades de acolhimento e ter 

em consideração a PAP do aluno. O desenvolvimento das atividades decorrentes 

desse trabalho releva para efeitos de carga horária da FCT. 
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Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

Na impossibilidade de realização presencial da Prova de Aptidão Profissional, poderá 

ser equacionada a sua apresentação online, desde que reunidas as condições para tal. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Sendo que o princípio fundamental do Plano de Educação @Distância é a 

Aprendizagem, a modalidade de avaliação mais importante será, sem dúvida, a 

formativa. Daí a importância da monitorização e do feedback, pois caso contrário a 

desmotivação dos alunos é inevitável.  

É, no entanto, necessário pensar em formas de controlar o que os alunos fazem, sem 

ter de passar pela correção individual e constante de cada tarefa que realizam e, na 

verdade, existem inúmeras ferramentas digitais que poderão e deverão ser utilizadas 

para se poder monitorizar e mesmo aferir as aprendizagens que vão sendo realizadas. 

Pontualmente, os docentes podem utilizar o momento de monitorização síncrona, 

para realizar avaliações, de caráter sumativo, orais e/ou escritas. 
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 
 

Para levar a cabo a monitorização e a avaliação do Plano agora apresentado, será 

criada uma equipa responsável por esta tarefa de regulação. A equipa terá de começar 

por definir indicadores, de forma a aferir a eficácia da aplicação deste Plano de E@D. 

 

A equipa de apoio à supervisão do E@D, uma equipa de apoio para dar 

resposta/organizar questões emergentes, ao nível das decisões pedagógicas e para 

prestar o apoio tecnológico, terá a seguinte composição: 

a) Diretora Pedagógica; 

b) Diretor Criativo; 

c) Coordenadoras Pedagógicas 

d) Serviços de Psicologia e Orientação 

 

Definidos os indicadores, deverá ser feita uma consulta regular a docentes, alunos, 

pais/encarregados de educação, a fim de monitorizar o grau de satisfação com as 

aprendizagens, o acompanhamento disponibilizado e o bem-estar dos atores 

educativos. Para isso, poder-se-á recorrer a instrumentos, como os formulários 

Google . 

 

Como indicadores, sugere-se a verificação de taxas de assiduidade, de cumprimento 

de tarefas propostas, de disponibilização de recursos variados, da capacidade de 

disponibilizar apoios vários ou da existência de formação para docentes, de acordo 

com as necessidades desta nova realidade de ensino/aprendizagem. 

 

O sucesso do Plano depende do grau de execução, mas igualmente da interação 

mantida entre os vários atores educativos, pois é imprescindível, numa situação como 

a que vivemos, promover a confiança face à escola e cuidarmos do bem-estar 

emocional de toda a comunidade escolar. 

 

Dadas as circunstâncias únicas em que o desenvolvimento escolar, pessoal e 

psicológico dos nossos alunos se desenrola, assim como a enorme necessidade de 

adaptação e implementação de novos recursos tecnológicos e técnicas pedagógicas 

pelos professores e restante equipa escolar, este Plano de E@D estará sujeito a 

sucessivos momentos de avaliação. 

Em função da monitorização constante e da avaliação sistemática referidas, podem 

implementar-se novas medidas, desde que consideradas benéficas para todo o 

propósito pedagógico da Status – Escola Profissional Lousã. 

 

Mais do que nunca, é muito importante o espírito de equipa. Ninguém está sozinho! 

As dúvidas, as dificuldades e as angústias devem ser partilhadas, num ambiente de 
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entreajuda e apoio. Apela-se ao diálogo, à troca de opiniões e experiências, 

promovendo o trabalho colaborativo. 

 

 

Lousã, 23 de abril de 2020 

O Conselho Pedagógico da Status – Escola Profissional Lousã 
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