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Bem-vindo,
Este manual foi elaborado a pensar em si, para que possa vivenciar plenamente a nossa escola.
É nossa intenção facultar-lhe uma imagem, o mais aproximada possível, deste estabelecimento de
ensino e prestar-lhe todas as informações que possam contribuir para que a sua atividade no Agrupamento
de Escolas de Tábua (AET), seja pautada por um bom desempenho. Sem pretender ser exaustivo, este
Manual do Professor do Ensino Profissional, em conjunto com o Guião dos Cursos Profissionais, deve ser
encarado como um guia de funcionamento, dispondo de um conjunto de informações que o auxiliará no
seu dia-a-dia. As dúvidas que possam surgir-lhe após a leitura deste documento devem ser,
preferencialmente, colocadas ao Representante de Grupo Disciplinar, à Coordenadora dos Diretores de
Turma, ao Diretor de Turma e/ou Diretor de Curso, à Direção ou aos Serviços Administrativos.
Deste modo, damos-lhe as boas vindas e desejamos-lhe o maior sucesso nesta Instituição cujo lema é
“Construir hoje para ser amanhã!”.
O Diretor
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1. SÍNTESE HISTÓRICA
O Agrupamento de Escolas de Tábua (AET) foi criado por Despacho da tutela no ano de 2010, juntando o
Agrupamento existente, constituído pela Escola Secundária e pela Escola Básica 2 de Tábua, com a Escola
Básica Integrada de Midões. Serve um território educativo que abrange a totalidade do concelho de Tábua
inserido na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. É um Agrupamento com Contrato de
Autonomia desde 31 de outubro de 2013.

2. O CONTEXTO
Apresenta-se como um território marcadamente rural, de baixa densidade populacional, com áreas de
fraco dinamismo demográfico ou em estagnação, com perda de população residente e uma estrutura
demográfica envelhecida.
Em termos de atividades económicas, destacam-se a indústria como atividade principal e a agricultura a
tempo parcial como complemento ao rendimento das famílias. Salienta-se a existência de uma elevada
percentagem de trabalhadores não qualificados.
Relativamente às condições socioeconómicas, verifica-se uma tendência de diminuição de alunos
subsidiados, embora a percentagem ainda seja significativa.
Em termos da escolaridade da população, constata-se uma grande expressividade de indivíduos com
apenas o 1º CEB, sendo pouco significativa a população com níveis superiores.
O AET reúne todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, com uma oferta
educativa diversificada, quer no que respeita a cursos do ensino secundário de caráter geral, quer
profissionais, quer de educação e formação, totalizando, em 2018/19, cerca de 1260 alunos.
O AET integra os seguintes estabelecimentos:
- Escola Secundária com 3º ciclo de Tábua (Escola sede);
- Escola Margarida Fierro Caeiro da Matta em Midões (1º, 2º e 3º ciclos);
- Escola Básica 2 de Tábua, com 1º ciclo (4º ano) e 2º ciclo;
- Centro Escolar de Tábua, com 1º ciclo (1º, 2º, 3º ano);
- Escola do 1º ciclo de Mouronho;
- Jardins de Infância de Tábua, Ázere, Espariz, Mouronho, Covas, Midões, Póvoa de Midões, Candosa e
Sinde.
Texto retirado do Projeto Educativo 2019-2022
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3. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALIDADE
No presente ano letivo, o AET abraçou o desafio de implementar um sistema de certificação de
qualidade nos cursos profissionais alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade
para a Educação e Formação Profissionais (EQAVET).
A ANQEP selecionou um conjunto de indicadores para as escolas darem início à construção do seu
Sistema de Garantia da Qualidade da oferta de EFP:
- Indicador 4 - taxa de conclusão dos cursos de Educação e Formação Profissional (EFP);
- Indicador 5 - Taxa de colocação após conclusão do curso EFP;
- Indicador 6 - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho.
Em determinado momento será avaliado o processo de implementação, para a obtenção do selo de
qualidade. Este selo, permitirá obter alguns benefícios, tanto financeiros como de prioridade na escolha
dos cursos profissionais.
A certificação de qualidade obriga, por um lado a ter os procedimentos de atuação bem definidos para
serem aplicados por quem está no sistema, mas, por outro lado, exige atingir determinados objetivos aos
quais inicialmente nos propusemos.
Este documento já faz parte desse processo. Acreditamos ser uma ferramenta auxiliar e fundamental
para docentes e formadores, congregando a informação relevante, especialmente para quem recebe pela
primeira vez disciplinas e cargos do curso profissional.

4. ESTRUTURA DO MANUAL
Este manual está dividido em 4 partes, cada uma com o objetivo de apresentar os procedimentos a
adotar de acordo com o papel de cada docente.
1ª Parte – Organização dos cursos de Ensino de Formação profissional - EFP (Guião)
2ª Parte – Professor;
3ª Parte – Diretor de turma;
4ª Parte – Diretor de curso;
Anexos;
Manual de Utilizador Digital.Org;
Documento de Apoio à Inserção de Documentos na aplicação Digital.Org;
Lista de modelos
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1º PARTE - ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. OFERTA FORMATIVA
O ensino e formação profissional (EFP) decorre na escola sede Escola Secundária com 3º ciclo de Tábua
e apenas existe no ensino secundário.
No presente ano letivo (2019-2020) o Agrupamento oferece a seguinte oferta formativa no EFP:
Ano
10º
10º
11º
12º
12º
12º

Curso
Técnico de Desporto
Técnico de Gestão Equipamentos Informáticos
Técnico de Desporto
Técnico de Desporto
Técnico de Gestão Equipamentos Informáticos
Técnico de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar

Diretor de Curso
José Carlos Pereira
João Pedro Costa
Sandra Bompastor Costa
Luís Ferreira
José Eduardo Castanheira
Sílvia Portugal

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Legislação atual aplicável aos cursos profissionais:


Portaria n. º 235-A/2018 de 23 de agosto;



Decreto-Lei n. º 55/2018 de 6 de julho;



Decreto-Lei n. º 54/2018 de 6 de julho;



Portaria n. º 74-A/2013 (apenas para as turmas do 12º ano).

3. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO AGRUPAMENTO


Projeto Educativo - http://aetabua.pt/Documentos/ProjetoEducativo_2019_23.pdf



Regulamento Interno (RI) - http://www.aetabua.pt/Documentos/RI_2020.pdf



Projeto de Desenvolvimento Curricular - http://aetabua.pt/Documentos/PDC_AET_19_20.pdf



Contrato de Autonomia - http://www.aetabua.pt/Documentos/Contrato_Autonomia.pdf

4. FERRAMENTAS DIGITAIS DE APOIO AO PROFESSOR DO EFP


Plataforma ESCOLA.ORG;



Plataforma DIGITAL.ORG;



Plataforma Plano Anual de Atividade (PAA);



DCS Horários;



Utilatas;
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Documentos modelo.

5. OBJETIVOS
Os cursos profissionais visam proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e aprendizagens
diversificadas, de acordo com os seus interesses, com vista ao prosseguimento de estudos e ou à inserção
no mercado do trabalho, procurando, através dos conhecimentos, capacidades e atitudes trabalhados nas
diferentes componentes de formação, alcançar as áreas de competências constantes do Perfil dos Alunos à
Saída Escolaridade Obrigatória. (Portaria 235-A/2018)

6. ESTRUTURA DOS CURSOS PROFISSIONAIS
Os cursos profissionais obedecem ao estabelecido na respetiva matriz curricular-base e desenvolvem-se
de acordo com uma estrutura curricular organizada por módulos ou unidades de formação de curta
duração (UFCD), com um plano de estudos que inclui diferentes componentes de formação: sociocultural,
científica, tecnológica e formação em contexto de trabalho (FCT), sujeitas a avaliação interna.
Integra ainda a componente de Cidadania e Desenvolvimento (cursos ao abrigo da Portaria 235-A/2018),
sendo esta uma área de trabalho transversal, onde se cruzam contributos das diferentes componentes de
formação, disciplinas e UFCD.
Para a conclusão do curso os alunos estão ainda sujeitos a uma avaliação externa: Prova de Aptidão
Profissional (PAP), a realizar no último ano do curso. (Portaria n. º 74-A/2013, Decreto-lei 55/2018; Portaria
235-A/2018)
Os cursos abrangidos pela Portaria 74-A/2013 estruturam-se segundo a seguinte matriz curricular-base:
COMPONENTES DE
FORMAÇÃO

Sociocultural

Científica
Técnica
Carga horária total/ Curso

DISCIPLINAS

TOTAL DE HORAS (a) / CICLO DE
FORMAÇÃO

Português

320h

Língua Estrangeira I, II ou III (b)

220h

Área de Integração

220h

Tecnologias da Informação e Comunicação

100h

Educação Física

140h

2 a 3 disciplinas (c)

500h

3 a 4 disciplinas (d)

1100h

Formação em Contexto de Trabalho (e)

600h
3200h

(a) Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola (…)
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua (...)
(d) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir.
(e) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada.
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(f) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação
profissional a adquirir e é objeto de regulamentação própria.

Os cursos abrangidos pela Portaria 235-A/2018 estruturam-se segundo a seguinte matriz curricular-

COMPONENTES DE
FORMAÇÃO

DISCIPLINAS
Português
Língua Estrangeira I, II ou III (b)

Sociocultural

Área de Integração
Tecnologias da Informação e Comunicação
Educação Física

Científica

2 a 3 disciplinas (c)

Tecnológica

UFCD (d)

Cidadania e desenvolvimento (f)

base:
TOTAL DE HORAS (a) /
CICLO DE FORMAÇÃO
320h
220h
220h
100h
140h
500h
1000h a 1300h

Formação em Contexto de Trabalho (e)

600 a 840h

Educação Moral e Religiosa (g)

(g)

Carga horária total/ Curso (h)

3100h a 3440h

(a) Carga horária não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação a gerir pela escola (…).
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira (…).
(c) Disciplinas científicas de base (…), em função das qualificações profissionais a adquirir.
(d) Unidades de formação de curta duração desenvolvidas de acordo com os respetivos referenciais de formação constantes do CNQ, observando as orientações d a
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., (…).
(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação
profissional a adquirir e é objeto de regulamentação própria.
(f) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação.
(g) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa (…).
(h) A carga horária total da formação (…).

Os programas das disciplinas, homologados pelo Ministério da Educação e Ciência, bem como os
referenciais

de

formação,

estão

disponíveis

no

Catálogo

Nacional

de

Qualificações

(http://www.anqep.gov.pt).

7. CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CURSOS AO ABRIGO DO DL 55/2018)
A componente de Cidadania e Desenvolvimento é uma área de trabalho transversal onde se cruzam
contributos das diferentes componentes de formação, disciplinas e UFCD com os temas e domínios da
estratégia de educação para a cidadania definidos pela escola, através do desenvolvimento e concretização
de projetos pelos alunos.
A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a
participação nos projetos desenvolvidos, no âmbito desta componente, objeto de registo no certificado do
aluno.
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8. ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS EFP
Toda a organização inerente às sessões de formação, avaliação, disciplina e áreas de coordenação de
curso e direção de turma são geridas pelo sistema informático escolaPro.org disponibilizado pelo
Agrupamento de Escolas de Tábua.
Todos os documentos produzidos e/ou respeitantes à organização dos cursos profissionais são
obrigatoriamente arquivados em formato digital (PDF), no sistema informático digital.org disponibilizado
pelo Agrupamento, de acordo com o documento de apoio (doc_apoio_Digital.Org) e o manual do utilizador
do Digital.Org (manual_Digital.Org).
Todos os documentos a utilizar na organização dos cursos profissionais são objeto de modelos próprios,
de utilização obrigatória, devidamente numerados e disponibilizados no sistema informático escolaPro.org,
ou pela direção do Agrupamento.

9. ASSIDUIDADE
Para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
-

A assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada disciplina da componente

sociocultural e científica (cursos abrangidos pela portaria 235-A/2018), ou de cada módulo (cursos
abrangidos pela Portaria 74-A/2013);
-

A assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária do conjunto das UFCD da componente

tecnológica (cursos abrangidos pela portaria 235-A/2018);
-

A assiduidade na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista (onde se incluem as

UFCD selecionadas da bolsa de UFCD);
-

No caso de faltas justificadas no âmbito da FCT, a sua duração deve ser prolongada a fim de

permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.

10. VISITAS DE ESTUDO
As visitas de estudo decorrem ao abrigo do disposto no Anexo III do Regulamento Interno do
Agrupamento. Os docentes acompanhantes, bem como as horas a sumariar, entre estes, são definidas
entre o Diretor de Curso e a Direção do Agrupamento.
Aquando da organização de visitas de estudo, para além do disposto nos normativos legais em vigor,
devem observar-se as seguintes condições:
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-

Podem ser sumariados até 9 tempos letivos, sendo estes distribuídos pelos docentes

acompanhantes;
-

No caso de turmas agregadas e sempre que a visita de estudo implique só uma parte da turma,

deve-se respeitar o seguinte:
-

nas disciplinas da componente de formação sociocultural ou científica, em que as turmas

estão agregadas, o docente deverá permutar esses tempos, no sistema escolaPro.org, para outro
dia/hora em que possa lecionar a aula à totalidade da turma;
-

nas disciplinas da componente de formação científica ou tecnológica, onde a lecionação é

só de uma parte da turma, os docentes devem “passar/permutar”, no sistema escolaPro.org, as
suas aulas para os docentes que acompanham os alunos em visita de estudo.

11. AVALIAÇÃO NOS CURSOS EFP
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os
documentos curriculares e, quando aplicável, as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação
curricular de base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória, bem como nos conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil
profissional associado à respetiva qualificação.

11.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação gerais das várias disciplinas dos cursos profissionais são aprovados anualmente
pelo Conselho Pedagógico (CP).
Os critérios de avaliação da FCT estão definidos no ponto 12, da 1ª parte deste manual.
Os critérios de avaliação da PAP estão definidos no ponto 13, da 1ª parte deste manual.
Os instrumentos com avaliação quantitativa podem ser diferenciados na sua tipologia nos diferentes
módulos da mesma disciplina, desde que respeitem os critérios gerais de avaliação.

11.2. AVALIAÇÃO INTERNA
A avaliação interna das aprendizagens, compreende as modalidades formativa e sumativa e mobiliza
técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados.
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a)

Competências dos alunos

São competências dos alunos:
-

Manter-se informado dos objetivos, conteúdos, formas de avaliação e número de horas previstas;

-

Participar em todas as atividades do módulo/UFCD/disciplina;

-

Manter-se informado/a do seu desempenho em cada módulo/UFCD/disciplina, junto do professor;

-

Empenhar-se na superação das dificuldades de aprendizagem cumprindo as atividades definidas

com o professor, nomeadamente nas situações em que tiver de realizar uma nova avaliação;
-

Autoavaliar-se no final de cada módulo/UFCD;

-

Avaliar o docente no final de cada ano letivo.

b)

Avaliação formativa

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, permitindo aos professores, aos alunos,
aos pais e encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter
informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos
e estratégias.

c)

Avaliação sumativa

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos
nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT e traduz a necessidade de informar alunos e pais ou
encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.
Os momentos de avaliação são realizados ao longo de cada módulo e UFCD, acordados entre o
professor e o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos
alunos.
A classificação de cada módulo/UFCD, a atribuir a cada aluno, é proposta pelo professor ao conselho de
turma de avaliação, para deliberação, e registada em pauta. Expressa-se na escala de 0 a 20 valores,
considerando-se concluído o módulo ou UFCD quando, ponderados todos os parâmetros de avaliação, for
atingida a classificação mínima de 10 valores.
O aluno que não tenha obtido avaliação mínima de 10 valores ao(s) módulo(s) ou UFCD, terá de efetuar
a recuperação do(s) mesmo(s), em período letivo, no tempo que venha a ser estabelecido entre o professor
da disciplina e o(s) aluno(s) em causa, no prazo máximo de 30 dias após a conclusão o módulo.
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Apesar do disposto anteriormente, a recuperação do módulo poderá ser feita, mediante acordo prévio
entre professor e aluno(s), no decurso do ano letivo.
A avaliação sumativa incide também sobre a formação em contexto de trabalho.
No final de cada período letivo é fornecido, ao encarregado de educação, uma ficha com informação
global sobre o percurso formativo do aluno, contendo as classificações obtidas até à data.

d)

Épocas especiais de recuperação de módulos/UFCD

Aos alunos que não realizarem os módulos/UFCD de uma ou mais disciplinas, findas as duas tentativas,
será dada a possibilidade da sua realização, em quatro épocas de exame:
-

durante a 1ª quinzena de setembro: módulos/UFCD dos diferentes anos do curso;

-

durante o mês de janeiro, módulos/UFCD dos diferentes anos do curso, apenas para os alunos que

frequentem o terceiro ano do curso;
-

nos primeiros 30 dias após o início do 3º período: módulos/UFCD do ano que o aluno frequenta;

-

em julho: módulos/UFCD dos diferentes anos do curso.

Cada aluno poderá realizar, no máximo, cinco provas de exame em cada época.
Os alunos inscrevem-se para a realização das provas através de um formulário digital, cujo link é
disponibilizado na página web do Agrupamento.
O aluno que, no final do 3º ano de formação, não tiver concluído todos os módulos/UFCD do curso com
aproveitamento, poderá solicitar uma avaliação extraordinária através de requerimento dirigido ao diretor
do Agrupamento, no máximo, nos três anos seguintes à conclusão da formação.
A realização destes módulos/UFCD ocorrerá nas épocas de setembro e de julho, num máximo de cinco
provas em cada época.

11.3. AVALIAÇÃO EXTERNA
A avaliação externa das aprendizagens deve contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de
integração de todos os conhecimentos, aptidões, atitudes e competências profissionais, sendo realizada,
em complemento da avaliação interna das aprendizagens, através da PAP.
O aluno que, no final do 3º ano de formação, não tiver apresentado a sua PAP com aproveitamento,
poderá solicitar uma avaliação extraordinária através de requerimento dirigido ao diretor do Agrupamento,
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no máximo, nos três anos seguintes à conclusão da formação. Esta ocorrerá durante o momento da
apresentação das PAP de outros cursos em funcionamento nesse ano letivo.
Os alunos dos cursos profissionais podem candidatar-se, na qualidade de alunos autopropostos, à
realização de exames finais nacionais que elegerem como provas de ingresso para acesso ao ensino
superior, de acordo com o estipulado na documentação/legislação emanada pelo Ministério da Educação e
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

11.4. CLASSIFICAÇÃO, APROVAÇÃO E PROGRESSÃO
a)

Condições de aprovação e progressão

A aprovação em cada disciplina depende da obtenção, em cada um dos respetivos módulos, de uma
classificação igual ou superior a 10 valores.
A aprovação na componente de formação tecnológica depende da obtenção, em cada uma das UFCD ou
módulos (quando aplicável), de uma classificação igual ou superior a 10 valores.
A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10
valores em cada uma delas.
A progressão é objeto de deliberação em conselho de turma de avaliação de acordo com o estabelecido
no regulamento interno da escola.
A publicitação em pauta das classificações da FCT e da PAP ocorre após o último conselho de turma da
avaliação do ciclo de formação.

b)

Classificações finais das disciplinas e da componente de formação tecnológica

A classificação final de cada disciplina das componentes de formação sociocultural e científica obtém-se
pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.
A classificação final da componente de formação tecnológica obtém-se pela média aritmética simples,
arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada UFCD ou módulo (quando aplicável).

c)

Classificação da FCT

A classificação final da FCT é apresentada no ponto 12 da 1ª parte deste manual.
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d)

Classificação da PAP

A classificação final da FCT é apresentada no ponto 13 da 1ª parte deste manual.

11.5. CONSELHO DE TURMA DE AVALIAÇÃO
O conselho de turma para efeitos de avaliação dos alunos é constituído pelos professores e formadores
da turma e reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo.
Compete ao conselho de turma:
-

Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor ou formador, tendo em conta

as informações que a suportam e a situação global do aluno;
-

Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos, UFCD e na FCT, já

concluídos pelo aluno;
-

Elaborar, quando necessário, os planos individuais de acompanhamento de promoção do sucesso

educativo;
- Elaborar os relatórios periódicos de monitorização/avaliação de eficácia, relativos às medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão;
-

Elaborar/preencher o registo de avaliação, que deverá conter:


o número de módulos/UFCD não concluídos;



informação sobre a evolução do aluno;



informação sobre as áreas a melhorar ou a consolidar;



a participação do aluno no desenvolvimento de projetos no âmbito da Cidadania e
Desenvolvimento.

Os modelos estão disponíveis no sistema informático escola.Pro.org, bem como na plataforma de
partilha de documentos adotada e/ou os enviados, via email, pela direção do Agrupamento.
No final de cada período letivo a direção do Agrupamento ratifica e afixa, em local público, a pauta das
classificações obtidas pelos alunos nos módulos/UFCD concluídos às diferentes disciplinas.
No final do curso são tornadas públicas as classificações finais da FCT e da PAP.
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12. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT)
O regulamento da FCT está definido nos Artigos 16º a 18º da Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto
ou nos artigos 3º a 5º da Portaria nº74-A/2013 de 15 de fevereiro, ainda no Anexo IV do Regulamento
Interno do Agrupamento (RI).
Toda a documentação inerente à FCT é preenchida em modelos que constam no sistema informático
escola.Pro.org, bem como nos modelos em vigor no Agrupamento.
A responsabilidade pela orientação e pelo acompanhamento do aluno é partilhada, sob coordenação da
escola, pelo orientador da FCT designado pela escola e pelo tutor designado pela entidade de acolhimento.
O orientador da FCT é designado de entre os professores ou formadores que lecionam as disciplinas da
componente de formação tecnológica.

12.1. RELATÓRIOS
O aluno elabora relatórios intercalares e o relatório final da FCT de acordo com o estabelecido no
regulamento interno do Agrupamento.
O relatório final é avaliado pelo professor orientador da FCT, numa escala de 0 a 20 valores. A não
apresentação implica a avaliação do mesmo com 0 (zero) valores.
O relatório final apresenta, obrigatoriamente, a seguinte estrutura (num máximo de 4 páginas, não
incluindo a capa):
Estrutura
Introdução

Descritores
Identificação dos objetivos da FCT

Cotação
(valores)
1

Duração da FCT

1

Descrição detalhada do plano de trabalho

3

Cumprimento do plano de Trabalho

2

Aprendizagens efetuadas

2

Dificuldades encontradas

2

Reflexão sobre a FCT
Conclusão e apreciação
Relação entre o plano de estudos do curso e a FCT
crítica
Autoavaliação

3

Descrição das atividades

Expressão escrita

2
2
2

12.2. AVALIAÇÃO DO TUTOR E DO ORIENTADOR
A avaliação final do tutor e do orientador obtém-se pela média aritmética simples das classificações
atribuídas a cada descritor, arredondada às unidades.
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Constituem descritores de avaliação da FCT, para o tutor e o orientador, os seguintes (a avaliar numa
escala de 0 a 20 valores):
Domínios
Relacionamento com
a entidade de
acolhimento

Descritores
Integração na entidade de acolhimento
Relacionamento com o tutor
Relacionamento com os colegas da entidade de acolhimento
Aprendizagem de novos conhecimentos
Interesse pelo trabalho que realiza
Eficácia/rapidez na execução do trabalho

Competências do aluno

Qualidade do trabalho realizado
Sentido de responsabilidade
Autonomia no exercício das suas funções
Facilidade de adaptação a novas tarefas
Assiduidade e pontualidade

Responsabilidade do
aluno

Capacidade de iniciativa
Organização do trabalho
Aplicação de normas de segurança e higiene no trabalho

12.3. CLASSIFICAÇÃO DA FCT
Em cada período de estágio, a avaliação obtém-se, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
CFCT= [0,45 x AT + 0,45 x AO + 0,10 x ARF]
Sendo:
CFCT – Classificação da formação em contexto de trabalho
AT – Avaliação do Tutor
AO – Avaliação do Orientador
ARF – Avaliação do relatório final
No caso de o estágio decorrer em mais do que uma entidade de acolhimento, a avaliação final desse
período de estágio é calculada pela média aritmética ponderada das diferentes CFCT atribuídas, de acordo
com o número de horas cumpridas em cada uma das entidades.
A avaliação final da FCT obtém-se pela média aritmética das classificações atribuídas nos diferentes
períodos de estágio.
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Nos cursos em que, para a obtenção da qualificação de Técnico/a, são lecionadas mais horas de uma
Bolsa de UFCD do que as UFCD pré-definidas, a avaliação da FCT inclui ainda a classificação atribuída às
UFCD.

13. PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)
O regulamento da Prova de Aptidão Profissional (PAP) está definido nos Artigos 17º, 18º e 20º da
Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, ou nos Artigos 29º a 33º da Portaria nº 235-A/2018, de 23 de
agosto, bem como no Anexo IV do Regulamento Interno do Agrupamento.
Toda a documentação inerente à PAP é preenchida em modelos que constam no sistema informático
escola.Pro.org e nos modelos constantes na plataforma/enviados.
O orientador da PAP é designado de entre os professores ou formadores que lecionam as disciplinas da
componente de formação tecnológica.
É responsabilidade do diretor de cursos e professores orientadores, a definição dos elementos do júri da
PAP definidos nas alíneas e), f) e g), do ponto 1 do artigo 33º da Portaria 235-A/2018 ou do artigo 20º da
Portaria 74-A/2013, tendo em consideração os temas dos diferentes projetos.
A classificação final, arredondada às unidades, é o resultado da média aritmética ponderada dos
parâmetros de avaliação.
Constituem parâmetros de avaliação da PAP os seguintes (a avaliar numa escala de 0 a 20 valores):
Cotação
(%)

Apresentação e
Defesa 25%

Relatório 25%

Desenvolvimento do
Projeto
50%

Parâmetros de avaliação
Empenhamento

7,50

Cumprimento de compromissos e de prazos

7,50

Inovação, utilidade prática e mais-valia original produzida pelo aluno

10,00

Capacidade de definição de estratégias para a concretização do projeto

10,00

Capacidade de resolução de problemas / superação de obstáculos

5,00

Organização e método

10,00

Apresentação gráfica, estrutura e organização

2,50

Relação entre o projeto e o conhecimento e competências adquiridas ao longo da formação

5,00

Rigor técnico e científico

10,00

Clareza e riqueza da linguagem

2,50

Apreciação crítica

5,00

Qualidade da apresentação

5,00

Rigor: apresentação e descrição completa do projeto

7,50

Capacidade para argumentar e defender o projeto

7,50

Utilização de termos técnicos adequados

5,00
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14. CONCLUSÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO
A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as
disciplinas e UFCD, na FCT e na PAP.
A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: (Portaria 235- A/2018)
CFC = 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP

sendo:
CFC = classificação final do curso, arredondada às unidades;
FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de
estudos na componente de formação sociocultural, arredondada às décimas;
FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de
estudos na componente de formação científica, arredondada às décimas;
FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de
estudos na componente de formação tecnológica, arredondada às unidades;
FCT* = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.
*Nos cursos em que, para a obtenção da qualificação de Técnico/a, são lecionadas mais horas de uma
Bolsa de UFCD do que as UFCD pré-definidas, a avaliação da FCT calcula-se da seguinte forma:
A classificação atribuída às UFCD e ao Estágio contribuirá para a classificação global da FCT com um peso
(%) correspondente à carga horária a que respeita, face à duração total desta.

Exemplo:
Um aluno a frequentar um Curso Profissional realizou a FCT com a duração de 750 horas, respeitando
150h às UFCD e 600h ao Estágio, sendo que UFCD de 25 horas têm o peso de 1 e UFCD de 50h o peso de 2.
Na média aritmética ponderada das classificações das UFCD (4 das UFCD são de 25 horas e uma de 50h)
selecionadas da bolsa é de 15,2 valores ((15x2+16x1+13x1+14x1+18x1)/6) e no estágio 18,0 valores.
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Assim, para efeitos de calculo da classificação final da FCT teremos:
-

Duração total da FCT: 750 horas = 100%;

-

Duração da UFCD: 150 horas = 20% (a percentagem deve ser arredondada às unidades);

-

Classificação das UFCD – Média aritmética ponderada, arredondada às décimas =15,2 valores;

-

Duração do Estágio: 600 horas = 80% (a percentagem deve ser arredondada às unidades);

-

Classificação do Estágio – arredondada às décimas =18,0 valores.

Então:
FCT = (15,2 valores x 20%) + (18 valores x 80%) = 3,04 valores + 14,4 valores = 17,44 valores
-

Classificação final da FCT – arredondada às unidades - FCT = 17 valores
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2º PARTE – PROFESSOR
1. AULAS
1. A duração de um tempo letivo é de 45 minutos.
2. Os registos e documentos a utilizar são efetuados/descarregados através do sistema escolaPro.org
(Anexo I) ou alvo de modelos facultados pela direção.
3. O professor tem acesso à lista de alunos, fotos e horário da turma, no sistema escolaPro.org. (Anexo II)
4. Cada módulo/UFCD tem um determinado volume de formação, que deverá ser cumprido na íntegra.
(Anexo III)
5. O professor poderá verificar, sempre que necessário, o número de horas/tempos realizados em cada
módulo/UFCD. (Anexo III)
6. No início do ano devem ser criadas as capas de módulo (Mod.0070AET), que deverão ser arquivadas
digitalmente, em PDF, no sistemaDigital.Org Inserir um novo documento, de acordo com a
nomenclatura e indicações estabelecidas. (Capas de módulo)
7. O professor deve elaborar o seu planeamento, cumprindo o plano de formação da sua disciplina,
lecionando os conteúdos, nas horas planificadas para cada módulo/UFCD.
8. No início de cada módulo deve ser explicitado aos alunos, a duração do módulo, os instrumentos de
avaliação e os objetivos e conteúdos a abordar, registando-o no sumário.
9. O docente tem autonomia para decidir a ordem de lecionação dos módulos, bem como intercalar
módulos ao longo das aulas, sempre que pedagogicamente se justifique (p.e. numa aula lecionar
conteúdos do módulo 2 e na seguinte lecionar o módulo 4).
10. Em cada aula o professor deve registar o sumário e respetivas faltas no sistema escolaPro.org, até ao
final do próprio dia. (Anexo IV)
No caso de não respeitar esse período o professor:
10.1. Deve enviar email para sumarios@aetabua.pt, indicando o dia em falta e o seu número de
professor;
10.2. Após abertura do sistema (resposta ao email enviado), o professor deve então registar o
sumário e faltas.
11. Em caso de ausência prevista o professor deve, com um período mínimo de 5 dias:
11.1. Informar o conselho de turma, por email, de forma a que possa ser substituído por outro
professor, procedendo à substituição no sistema escolaPro.org; (Anexo V)
11.2. Não existindo um docente que possa substituir, o professor deverá calendarizar a sua
própria aula para uma outra data; (Anexo VI)
11.3. Permutar os seus cargos para data e hora em que os possa cumprir. (Anexo VI)
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12. Na total impossibilidade do cumprimento do prazo estipulado no ponto 8, o docente contacta a Direção
do Agrupamento através do email sumarios@aetabua.pt para eventual autorização das
substituições/permutas necessárias.
13. Em caso de ausência por situação inesperada (próprio dia) o professor:
13.1. Deve contactar telefonicamente a direção do AET a informar a sua ausência;
13.2. Caso tenha conhecimento da disponibilidade de algum colega do conselho de turma, deve
contactá-lo solicitando a substituição;
13.3. Na impossibilidade do cumprimento do número anterior, deve contactar o diretor de
turma/curso que tentará encontrar um professor substituto.
14. O professor poderá ainda solicitar a sua substituição, por um docente do seu grupo disciplinar, que
lecionará os conteúdos planificadas à disciplina. Para tal deve, com um período mínimo de 5 dias,
informar a direção por email, para sumarios@aetabua.pt, indicando o dia, a disciplina, o módulo e o
número de professor do docente que o irá substituir.
15. Sempre que o professor lecione uma aula em consequência da situação descrita no ponto 11 deve
informar a direção por email, para sumarios@aetabua.pt, indicando o dia e o seu número de professor.
O professor poderá sumariar a aula no dia seguinte, em regime de sumários abertos. (Anexo VII)
16. Sempre que o professor lecione uma aula que não consta do seu horário (p.e. num tempo livre dos
alunos) deve, com um período mínimo de 5 dias, informar a direção por email, para
sumarios@aetabua.pt, indicando o dia e o seu número de professor. O professor poderá sumariar a
aula no dia seguinte ao da aula, em regime de sumários abertos. (Anexo VII)
17. Na total impossibilidade do cumprimento do prazo estipulado no número 14, o docente contacta,
pessoalmente, a Direção do Agrupamento, para eventual autorização.
18. O professor deve, regularmente, verificar a existência de sumários em atraso. (Anexo VIII)
19. Sempre que o professor verificar que tem sumários em atraso deve informar por email a direção, para
sumarios@aetabua.pt., indicando o dia do sumário em falta e o seu número de professor. O sumário
poderá ser registado após resposta da direção ao email enviado.
20. O professor deve monitorizar as faltas dos seus alunos.
21. Sempre que as faltas sejam justificadas (verde) o professor deve propor ao aluno uma tarefa que
compense essas faltas. Assim que o aluno cumpra a tarefa exigida, o professor deve compensar a falta
no sistema escolaPro.org, passando essa falta de verde para laranja, colocando o seguinte sumário
“Verificação da tarefa realizada para a compensação dos conteúdos lecionados”. (Anexo IX)
22. Sempre que um professor estiver próximo (semana anterior) de terminar o seu volume total de
formação deve informar, por email, o diretor de turma e diretor de curso, bem como a direção, para
sumarios@aetabua.pt. Desta forma, pretende-se rentabilizar todos os tempos libertos no horário com
outras disciplinas.
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23. Todos a documentos produzidos para os alunos ou pelos alunos (fichas de trabalho, trabalhos, testes,
textos de apoio, etc.) são elaborados em modelos próprios e de utilização obrigatória.
24. No caso de não existir modelo aprovado (p.e. apresentação em powerpoint), o professor deve
certificar-se da utilização da simbologia obrigatória: logo do Agrupamento, logo do POCH. Esta
simbologia é disponibilizada pela direção.
25. Todo o material pedagógico produzido para os alunos ou pelos alunos deve ser arquivado digitalmente,
em PDF, no sistemaDigital.Org Inserir um novo documento, de acordo com a nomenclatura e
indicações estabelecidas. (Material pedagógico)
26. Sempre que o professor considerar relevante, para a lecionação dos seus módulos/UFCD, a aquisição
de equipamentos e materiais, deverá preencher a relação de necessidades (Mod.0123AET), de acordo
com as seguintes orientações:
26.1. Descrição detalhada do produto;
26.2. Indicação do preço unitário;
26.3. Indicação do CPV (os códigos CPV devem ter por referência a codificação “GRUPO”, ou seja,
os 3 primeiros algarismos de cada código);
26.4. Uma relação de necessidades por turma/disciplina/módulo/“GRUPO” de produtos;
26.5. Indicação, no campo observações, do fornecedor que serviu de base para o apuramento
dos valores;
26.6. Valor unitário limitado a 99,99€ + iva.
27. No final de cada período, o professor deverá arquivar digitalmente, em PDF, no sistemaDigital.Org
Inserir um novo documento, de acordo com a nomenclatura e indicações estabelecidas. (Sumários das
Sessões Formativas), os sumários das sessões formativas, por turma/disciplina. (Anexo X)
28. No final do ano letivo, o professor deverá arquivar digitalmente, em PDF, no sistemaDigital.Org Inserir
um novo documento, de acordo com a nomenclatura e indicações estabelecidas. (Sumários das Sessões
Formativas), o comprovativo dos tempos realizados, por turma/disciplina. (Anexo XI)

2. VISITAS DE ESTUDO
1.

As visitas de estudo deverão ser propostas em reunião de grupo disciplinar e apresentadas pelo
professor em conselho de turma, nas reuniões intercalares do 1º período, promovendo a possibilidade
de articulação entre disciplinas.

2.

Depois de encontrados pontos de articulação, deve ser preenchido e enviado (email) ao coordenador
de departamento, o modelo do projeto de visita de estudo (Mod.0078AET), para que este a insira no
sistema escolaPro.org, no separador PAA.
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3.

Assim que todos os pormenores da visita de estudo estejam definidos, o projeto deve ser atualizado e
reenviado ao coordenador de departamento, para ser aprovado na especialidade, em reunião de
Conselho Pedagógico (CP), com a antecedência mínima de 60 dias.

4.

Após aprovação em CP o professor responsável deverá:
4.1. Convocar, através da caderneta do aluno, uma reunião extraordinária de encarregados de
educação (esta reunião apenas é obrigatória nos casos de visitas de estudo ao estrangeiro);
4.2. Elaborar a ata da reunião extraordinária de encarregados de educação – Mod.0079AET;
4.3. Elaborar a lista de alunos participantes – Mod.0082AET;
4.4. Submeter o pedido de autorização ao Diretor, com antecedência mínima de 15 dias –
Mod.0103AET, que deve ser acompanhado pelos seguintes documentos:
4.4.1. Documento comprovativo da reunião de pais para aprovação e autorização no caso
das visitas ao estrangeiro;
4.4.2. Listas dos alunos participantes e não participantes;
4.4.3. Plano de ocupação para os alunos não participantes na visita de estudo.
4.5. Elaborar o guião da visita de estudo, de acordo com a duração da visita (1 dia e 2 ou mais
dias) – Mod.0080AET e Mod.0081AET, respetivamente;
4.6. Solicitar o transporte junto dos serviço administrativos, com a antecedência mínima de 15
dias – contabilidade1@aetabua.pt ou contabilidade2@aetabua.pt – Mod.0114ET;
4.7. Solicitar a declaração de idoneidade junto dos serviços administrativos, com a antecedência
mínima de 15 dias – expediente@aetabua.pt;
4.8. Confirmar junto da direção a realização da visita, com a antecedência mínima de 8 dias;
4.9. Enviar a lista de alunos participantes (Mod.0082AET) para os serviços administrativos, com a
antecedência mínima de 5 dias – expediente@aetabua.pt.

5.

Podem ser sumariados até 9 tempos letivos diários, sendo estes distribuídos pelos docentes
acompanhantes.

6.

No caso de turmas agregadas e sempre que a visita de estudo implique só uma parte da turma, devese respeitar o seguinte:
6.1. Nas disciplinas da componente de formação sociocultural ou científica, em que as turmas
estão agregadas, o docente deverá permutar esses tempos, no sistema escolaPro.org, para
outro dia/hora em que possa lecionar a aula à totalidade da turma; (Anexo VI)
6.2. Nas disciplinas da componente de formação científica ou tecnológica, onde a lecionação é só
de uma parte da turma, os docentes devem permutar, no sistema escolaPro.org, as suas
aulas para os docentes que acompanham os alunos em visita de estudo. (Anexo V)
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7. Os alunos em visita de estudo deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados por docentes,
cumprindo-se o rácio de 1 professor por cada 15 alunos, num mínimo de 2 professores
acompanhantes.
8. Após a visita de estudo o professor deve:
8.1. Sumariar as atividades desenvolvidas e registar as respetivas faltas;
8.2. Criar o relatório de avaliação dos alunos, no Google Drive, através da conta gmail criada
para o efeito: relatorios.aetabua@gmail.com (password: relatoriosaetabua); (Anexo XII)
8.3. Promover a avaliação, das atividades desenvolvidas, por parte dos alunos enviando o link,
criado de acordo com o número anterior;
8.4. Elaborar o relatório da avaliação dos alunos, preenchendo o modelo próprio;
Mod.0115AET;
8.5. Elaborar o relatório da visita de estudo, e enviá-lo ao coordenador de departamento, no
praxo de 8 dias após a visita; – Mod.0084AET;
8.6. Redigir a avaliação da atividade, utilizando o modelo da avaliação docente – Mod.0083AET
e entregá-lo, depois de assinado, nos serviços administrativos, junto do responsável pelos
cursos profissionais, até 48h após a realização da visita;
8.7. Arquivar digitalmente, em PDF, no sistemaDigital.Org (manual_Digital.Org) e de acordo com
a nomenclatura e indicações estabelecidas, a documentação relativa à visita de estudo
realizada, nomeadamente: (Visitas de estudo e outras atividades formativas)
a) projeto de visita de estudo – Mod.0078AET;
b) extrato da ata do C.P. onde foi aprovada a visita de estudo;
c) lista de participantes – Mod.0082AET;
d) relatório – Mod.0084AET;
e) avaliação docente da atividade – Mod.0083AET;
f) avaliação da atividade pelos alunos – Mod.0115AET.
9. O descrito neste capítulo não dispensa a leitura atenta do anexo III do Regulamento interno e demais
legislação em vigor.

3. AVALIAÇÃO
1. A avaliação deve, obrigatoriamente, respeitar os critérios de avaliação definidos pelo grupo disciplinar
aprovados em Conselho Pedagógico.
2. Após aprovação em Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação devem ser dados a conhecer aos
alunos, registando-o no sumário. O documento (Mod.0071AET ou Mod.0071aAET) deve ser arquivado
Página 24 de 109

Manual do Professor do Ensino e Formação Profissional

digitalmente, em PDF, no sistema Digital.Org, de acordo com a nomenclatura e indicações estipuladas.
(Critérios de avaliação)
3. Na primeira aula de cada módulo o professor deverá explicitar a forma e os instrumentos de avaliação a
serem utilizados.
4. Para cada instrumento de avaliação devem ser criados os seguintes documentos:
4.1. Matriz – Mod.0074AET, que deve ser dada a conhecer aos alunos;
4.2. Original – Mod.0073AET (ficha de trabalho, relatório, trabalho prático, questão aula),
Mod.0075AET ou Mod.0075aAET (teste), Mod.0100AET ou Mod.0120AET (trabalho escrito);
4.3. Critérios de classificação – Mod.0076AET.
5. Após classificar o instrumento de avaliação (teste, questão aula, trabalho e outros) o professor deve
digitalizar e guardar informaticamente os diversos documentos, antes de os devolver aos alunos.
6. Todos os documentos, registos e instrumentos de avaliação devem ser guardados digitalmente, em PDF,
e arquivados no dossiê digital – sistema Digital.Org, de acordo com a nomenclatura e indicações
estipuladas (Testes de avaliação/Exames);
7. Sempre que o professor identifique alguma dificuldade que possa pôr em causa o aproveitamento do
aluno, deverá preencher o plano individual de acompanhamento de promoção do sucesso educativo –
separador “Plano Individual” no sistema escolaPro.org. (Anexo XIII)
8. O registo da avaliação final de cada módulo é feito no sistema escolaPro.org, 2 dias antes da reunião de
avaliação. (Anexo XIV)
9. A pauta deverá ser impressa, assinada e entregue ao diretor de curso. (Anexo XIV)
10. Devem ser lançadas as classificações de TODOS os alunos com a nota (escala de 10 a 20), NC (não
concluiu) ou EF (excluído por faltas).
11. O professor deve encontrar a melhor solução para que os seus alunos atinjam o sucesso. No caso de um
aluno não ter aproveitamento num determinado módulo, o professor define, juntamente com o aluno, a
solução para atingir o sucesso, num espaço temporal de 30 dias.
12. No caso de, após a realização da recuperação, existirem alunos que não concluem um determinado
módulo/UFCD, o professor deve elaborar a documentação necessária às épocas de exame, às quais o
aluno se propõe:
12.1. Matriz – Mod.0074aAET;
12.2. Original – Mod.0075aAET;
12.3. Critérios de classificação – Mod.0076aAET.
13. Após a realização do exame, a prova, devidamente corrigida, deverá ser digitalizada e arquivada, em
PDF, no sistema Digital.org, de acordo com a nomenclatura e indicações estipuladas e posteriormente
entregue na direção. (Testes de avaliação/Exames)
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14. O professor deve então emitir uma pauta com a indicação da nota atribuída (numa escala de 0 a 20), da
época de exame e da situação. Após impressa e assinada, a pauta, deverá ser entregue na direção.
(Anexo XV)
15. Se, no final do ano letivo, existirem alunos com módulos/UFCD não concluídos, o professor deverá
deixar arquivado, em PDF, no sistema Digital.org, a documentação necessária às épocas de exame de
julho e setembro, de acordo com a nomenclatura e indicações estipuladas: (Exames época especial)
15.1. Matriz – Mod.0074aAET;
15.2. Original – Mod.0075aAET;
15.3. Critérios de classificação – Mod.0076aAET;
15.4. Correção – Mod.0086AET.
16. No final de cada módulo, os alunos devem preencher a folha de autoavaliação, retirada do sistema
escolaPro.org; (Anexo XVI)
17. Depois de preenchidas as folhas de autoavaliação, o professor deve digitalizar e arquivar os
documentos:
17.1. em papel no dossiê de Coordenação Técnico-Pedagógica existente na sala de diretores de
turma;
17.2. digitalmente no sistema Digital.Org, de acordo com a nomenclatura e indicações
estipuladas; (Avaliação Desempenho Formandos)
18. Concluído o todo o volume de formação da disciplina, os alunos devem preencher a folha da avaliação
docente, retirada do sistema escolaPro.org; (Anexo XVII)
19. Depois de preenchidas as fichas de avaliação docente, o professor deve digitalizar e arquivar os
documentos:
19.1. em papel no dossiê de Coordenação Técnico-Pedagógica existente na sala de diretores de
turma;
19.2. digitalmente no sistema Digital.Org, de acordo com a nomenclatura e indicações
estipuladas. (Avaliação Desempenho Formadores)
20. Ao professor poderá ainda ser solicitado a elaboração, aplicação e correção de exames referentes a
módulos lecionados em anos letivos anteriores. Nessas situações o professor deve proceder, com as
devidas adaptações, de acordo com o estipulado nos pontos 11 e 12.
21. No caso descrito no ponto anterior, a pauta é emitida pelo elemento da direção com competência
delegada para a coordenação dos cursos de EFP, que depois de impressa deve ser assinada pelo
professor aplicador.
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4. AÇÃO DISCIPLINAR:
1. As questões disciplinares dentro da sala de aula devem ser resolvidas pelo professor e registadas no
sistema escolaPro.org. (Anexo XVIII)
2. O documento (Mod.0062AET), criado pelo sistema, deve ser impresso em duplicado, assinado e
entregue, 1 cópia ao diretor de turma e outra na direção (elemento com competência delegada na
matéria), no prazo de 1 dia útil.
3. As medidas assumem uma natureza eminentemente cautelar:
a. Advertência;
b. Ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar.
4. A ordem de saída da sala de aula implica um plano de tarefas, adstritas à disciplina ou área disciplinar
em causa.
5. Ao professor cabe ainda a aplicação da medida disciplinar sancionatória, repreensão registada.
6. Sempre que na participação de ocorrência for assinalada “ordem de saída de aula + repreensão
registada”, deverá ser preenchido o documento – repreensão registada (Mod.0064AET) e entregue um
exemplar ao diretor de turma e outro na direção do Agrupamento.
7. Sempre que o professor observe uma situação de indisciplina fora da sala de aula deverá dirigir-se à
direção a fim de realizar a participação da ocorrência (Mod.0063AET).
8. O descrito neste capítulo não dispensa a leitura atenta do Regulamento Interno e demais legislação em
vigor.

5. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT):
As cadernetas (aluno e professor) referentes à FCT são geradas, pelo diretor de curso, no sistema
informático escola.Pro.org.
Competências do professor orientador da FCT:
1. Acompanhar o aluno no desempenho das suas funções;
2. Reunir/obter informações junto do tutor da entidade de acolhimento, com a periodicidade acordada
com o tutor da entidade de acolhimento;
3. Verificar o preenchimento da caderneta do aluno, no que diz respeito às atividades desenvolvidas,
sumários e, em especial, as horas de formação realizadas (de acordo com o definido no RI);
4. Registar os contactos com a entidade de acolhimento; (caderneta do orientador)
5. Avaliar o desempenho do aluno na sua FCT, de acordo com os critérios estabelecidos; (caderneta do
orientador)
6. Enviar ao aluno o modelo de relatório de FCT – Mod.0096AET;
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7. Avaliar o relatório final de FCT do aluno, de acordo com os critérios estabelecidos; (caderneta do
orientador)
8. Apresentar a proposta de avaliação do aluno ao diretor de curso, através da caderneta do orientador,
que deverá ser assinada pelos seguintes elementos: tutor, aluno, orientador e diretor de curso;
9. Entregar, nos serviços Administrativos a declaração de final de FCT – Mod.0089AET;
10. Entregar, nos serviços Administrativos o relatório das deslocações efetuadas – Mod.0090AET.

6. PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP):
As cadernetas (aluno e professor) referentes à PAP são geradas, pelo diretor de curso, no sistema
informático escola.Pro.org.
Competências do professor orientador da PAP:
1. Analisar e avaliar a proposta de projeto apresentado pelo aluno (caderneta do professor);
2. Enviar ao aluno o modelo de relatório de PAP – Mod.0095AET;
3. Enviar ao aluno as orientações de elaboração do relatório de PAP – Mod.0116AET;
4. Acompanhar o aluno no desenvolvimento do projeto (caderneta do professor);
5. Verificar o preenchimento da caderneta do aluno, no que diz respeito às atividades desenvolvidas, e ao
seu cronograma (caderneta do aluno);
6. Registar, na caderneta do orientador, a avaliação do desempenho do aluno, no desenvolvimento do seu
projeto;
7. Registar, na caderneta do orientador, a avaliação do relatório final da PAP do aluno;
8. Propor a constituição do júri ao diretor de curso, no que diz respeito às alíneas e), f) e g), do ponto 1 do
artigo 33º da Portaria 235-A/2018 ou do artigo 20º da Portaria 74-A/2013, tendo em consideração os
temas dos diferentes projetos;
9. Integrar o júri de avaliação da apresentação e defesa da PAP;
10. Registar, na caderneta do orientador, a avaliação final da apresentação e defesa da PAP. A classificação
final de cada um dos parâmetros é a média aritmética simples, das classificações atribuídas por cada
elemento do júri, arredondada às décimas (Mod.0109AET).

Em tudo o que não esteja previsto no presente manual, e até à sua eventual alteração, solicita-se o
contacto com a direção.
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3ª PARTE – DIRETOR DE TURMA (DT)
1. ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
1. No início do ano letivo o DT deverá analisar os processos individuais dos alunos.
2. O DT deve reunir os contactos (Mod.0085AET) e o horário dos professores constituintes do conselho de
turma, sendo essa informação posteriormente partilhada com os docentes do conselho de turma (com o
objetivo de facilitar futuras permutas).
3. Na reunião de receção de alunos, pais e encarregados de educação (EE), o DT deverá seguir as
indicações presentes no memorando, enviado pelo coordenador dos diretores de turma, em particular:
3.1.

Garantir que cada EE assine a Declaração de Proteção de Dados (Mod.0117AET);

3.2.

Proceder à eleição dos representantes dos pais e encarregados de educação
(Mod.0102AET), registando-os na plataforma escola.Pro.org; (Anexo XIX)

3.3.

Reunir e manter atualizados os contactos de emergência dos EE (Mod.0110AET);

3.4.

Recolher a autorização de registos fotográficos e gravações em vídeo (Mod.0018AET);

3.5.

Recolher a autorização de aulas deslocalizadas (Mod.0024AET);

4. Além das informações presentes no memorando o diretor de turma deve complementar, a reunião de
receção, com as seguintes informações:
4.1.

Regime de funcionamento do curso;

4.2.

Plano curricular, noção de volume de formação e reposição de aulas nas interrupções das
atividades letivas;

4.3.

Regime de avaliação e progressão:
a) noção de avaliação modular;
b) recuperação de módulos em atraso (épocas de exame);

4.4.

Regime de assiduidade;

4.5.

Procedimentos do Agrupamento para com os alunos maiores de 18 anos;

4.6.

Outros aspetos considerados relevantes:
a) Formação em contexto de trabalho;
b) Prova de aptidão profissional.

5. O DT deve ainda:
5.1.

Proceder à eleição do delegado e subdelegado de turma (Mod.0101AET), registando-os na
plataforma escola.Pro.org; (Anexo XIX)

5.2.

Organizar e manter atualizado o dossiê de direção de turma de acordo com o modelo de
índice adotado (Mod.0091AET);

5.3.

Assegurar o preenchimento informático da ficha de identificação e caracterização do
aluno (Mod.0111AET);
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5.4.

Copiar os dados das fichas de identificação e caracterização do aluno para o ficheiro do
Plano de turma (Mod.0107AET);

5.5.

No plano de turma, concluir a caracterização da turma (Mod.0092AET);

5.6.

Atualizar, e manter atualizados, os contactos de alunos e encarregados de educação na
plataforma escola.Pro.org. (Anexo XIX)

2. AO LONGO DO ANO LETIVO
1.

No ficheiro do plano de turma:
1.1.

Preencher/atualizar as atividades de enriquecimento curricular, projetos e clubes
frequentados pelos alunos (Mod.0104AET);

1.2.

identificar, após cada reunião de conselho de turma de avaliação, as áreas de intervenção
(Mod.0094AET);

1.3.

preencher/atualizar, em cada reunião de conselho de turma de avaliação, as modalidades
de apoio propostas para os alunos (Mod.0106AET);

1.4.

realizar, no final de cada período, a avaliação do plano de turma, preenchendo a síntese
dos resultados obtidos (Mod.0093AET).

2. Todas as comunicações, por telefone, do DT para os alunos e/ou para os EE, no âmbito das suas funções,
devem ser solicitadas através da portaria, utilizando o telefone da escola (extensão 100) e indicando o
nº de processo do aluno e número de contacto.
3. Sempre que existir um contacto presencial com o EE, este deve ser registado por escrito.
(Mod.0112AET)
4. Sempre que existir um contacto ou tentativa de contacto por parte do DT ou do EE, este deve ser
registado no sistema escola.Pro.org. (Anexo XX)
5. O DT poderá ainda comunicar via caderneta ou via correspondência escrita, utilizando para tal os ofícios
existentes na sua área de direção de turma: (Anexo XXI)
5.1.

Ofício para edição – Mod.0054AET;

5.2.

Ofício de resultados escolares – Mod.0055AET;

5.3.

Ofício disciplina – Mod.0056AET.

6. Sempre que haja necessidade de sinalização/acompanhamento de alunos, deverão ser preenchidos os
respetivos formulários, designadamente:
6.1.

dos serviços de psicologia e orientação (SPO) – Mod.001-SPO-AET;

6.2.

dos serviços de ação social – Mod.0119AET;

6.3.

da Comissão e Proteção de Crianças Jovens – Modelo da instituição.
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7. Após sinalização do aluno, o DT deve convocar o respetivo EE, a fim de obter autorização para o
acompanhamento – Mod.002-SPO-AET.
8. Sempre que um aluno esteja na iminência de atingir a maioridade (1 semana antes) o DT deve informar
os serviços administrativos dessa situação.
9. Quando o aluno atinge a maioridade, o DT deve informar o mesmo que a partir dessa data este passa a
ser EE de si próprio.
10.Cabe ao diretor de turma convocar as reuniões de carácter extraordinário (p.e. conselho de turma
disciplinar), através da plataforma Utilatas.
11. As convocatórias e atas são geradas na plataforma Utilatas:
11.1. Sempre que o DT gera uma convocatória deve pedir a sua aprovação; (Anexo XXII)
11.2. Após aprovação, o DT pode editar o rosto de ata (quando são convocados outros
elementos além dos docentes da turma – p.e. representante dos encarregados de
educação);
11.3. No caso de ausência de elementos (docentes), o DT deverá informar, para os emails
pessoal1@aetabua.pt e pessoal2@aetabua.pt , os serviços administrativos, após a
conclusão da reunião;
11.4. Após a elaboração da ata esta deve ser carregada e gravada na plataforma após a
conclusão da reunião; (Anexo XXIII)
11.5. Após gravar ata o DT/secretário deve enviar e pedir aprovação à direção (Anexo XXIII) –
aparecendo sinalética a amarelo;
11.6. A ata apenas pode ser impressa após aprovação da direção – sinalética verde na
plataforma;
11.7. Depois de impressa a ata deve ser rubricada em todas as páginas, pelo secretário e DT, no
canto superior direito, e assinada na última página;
11.8. A ata, devidamente assinada e rubricada, é entregue na direção.
12. No final do período, o DT deverá informar, via caderneta, os EE da data de realização da reunião de
entrega das avaliações.
13. A reunião descrita no ponto anterior deverá seguir as orientações do memorando elaborado para o
efeito, sendo a sua calendarização responsabilidade do Diretor do Agrupamento.
14. No final do ano letivo, e apenas após ratificação da documentação da reunião de avaliação, por parte
da direção, o DT deverá convocar os EE para a reunião de entrega de avaliações.
15. O DT tem ainda acesso aos seguintes documentos no sistema escola.Pro.org: (Anexo XXIV)
15.1. Lista de alunos – Mod.0027AET;
15.2. Fotos dos alunos da turma – Mod.0028AET;
15.3. Lista de contactos de email dos EE – Mod.0037AET;
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15.4. Lista das senhas de acesso ao registo biográfico dos alunos;
15.5. Listagem de alunos por disciplina – Mod.0032AET;
15.6. Tempos letivos por disciplina/módulo/UFCD – Mod.0048AET;
15.7. Plano Individual do aluno – Mod.0038AET;
15.8. Listagem de professores por módulo/UFCD – Mod.0049AET;
15.9. Horário da turma – Mod.0050AET;
15.10. Mapa de assiduidade mensal – Mod.0039AET.

3. ASSIDUIDADE
O regime de assiduidade é estabelecido pela legislação em vigor e apresentado no ponto 9, da 1ª parte
deste manual, sendo importante definir a atuação do diretor de turma.
1. O DT deverá informar os alunos e os respetivos EE da sua assiduidade, através de ofício, gerado no
sistema escola.Pro.org: (Anexo XXI)
1.1.

faltas injustificadas – Mod.0057AET;

1.2.

atingiu metade do limite de faltas – Mod.0058AET;

1.3.

ultrapassou o limite de faltas – Mod.0059AET.

2. Sempre que o aluno/EE apresente um justificativo de faltas, o DT deverá proceder à justificação das
faltas no sistema escola.Pro.org. (Anexo XXV)
3. O DT deverá alertar os alunos para a necessidade de cumprirem as tarefas propostas para a recuperação
dos conteúdos lecionados.
4. No menu “Faltas” o DT tem ainda acesso aos seguintes documentos: (Anexo XXVI)
4.1.

Pauta de faltas anuais da turma – Mod.0039AET;

4.2.

Pauta de faltas acumuladas do curso – Mod.0040AET;

4.3.

Faltas anuais do aluno por disciplina/módulo/UFCD – Mod.0042AET;

4.4.

Pauta de faltas da turma por data – Mod.0043AET;

4.5.

Faltas detalhadas do aluno por data – Mod.0045AET;

4.6.

Participação de ocorrência disciplinar por aluno;

4.7.

Lista de faltas a compensar por disciplina;

4.8.

Pauta de faltas a compensar da turma – Mod.0016AET.
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4. AÇÃO DISCIPLINAR
1. Sempre que uma medida disciplinar é aplicada, é elaborado o relatório de ocorrência no sistema
escolaPro.org, passando este a ficar acessível na área de direção de turma. Assim que o DT tomar
conhecimento deverá assinalá-lo no sistema. (Anexo XXVII)
2. O professor responsável pela participação deverá entregar o documento impresso da ocorrência, ou em
formato digital, no prazo de 1 dia útil.
3. No caso de a participação, por qualquer motivo, tiver sido mal aplicada, o DT deverá arquivá-la,
deixando esta de ser contabilizada. (Anexo XXVII)
4. Após tomada de conhecimento, o DT deverá contactar o EE do aluno, ou aluno quando maior,
informando-o do sucedido, no prazo de 3 dias úteis.
5. No caso de a ocorrência dar origem, além da ordem de saída da sala, a repreensão registada, o diretor
de turma deverá convocar o EE para tomada de conhecimento, ou o aluno quando maior.
(Mod.0122AET)
6. O documento referido no ponto anterior deverá ser arquivado no processo individual do aluno.
7. Sempre que um aluno acumule 3 participações disciplinares à mesma disciplina, ou 5 a disciplinas
diferentes, o conselho de turma deverá reunir, convocado pelo diretor de turma.
8. O descrito neste capítulo não dispensa a leitura atenta do Regulamento interno e demais legislação em
vigor.

5. CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO
1. O DT deverá cumprir os pontos redigidos no memorando concebido para cada reunião de conselho de
turma, agendada pela direção e enviado pelo coordenador dos diretores de turma.
2. Procedimentos a adotar antes da reunião:
2.1.

Colocar, na pauta modular, o período dos módulos concluídos; (Anexo XXVIII)

2.2.

Verificar se existem alunos com módulos em atraso no período em avaliação; (Anexo
XXVIII)

2.3.

Confirmar, em cada aluno, se as faltas justificadas foram devidamente compensadas;
(Anexo XXVIII)

2.4.

Solicitar aos professores a compensação das faltas não efetuada;

2.5.

Na ficha individual do aluno colocar o tema/projeto desenvolvido no âmbito da cidadania
e desenvolvimento; (Anexo XXVIII)

2.6.

Imprimir o relatório estatístico de ocorrências disciplinares em sala de aula; (Anexo XXVIII)
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2.7.

Imprimir o relatório estatístico de contactos com encarregados de educação. (Anexo
XXVIII)

3. Procedimentos a adotar durante a reunião:
3.1.

Proceder à avaliação qualitativa do perfil de progressão dos alunos; (Anexo XXIX)

3.2.

Registar o número de módulos em atraso que o aluno apresenta em módulos/UFCS
concluídos no período em avaliação; (Anexo XXIX)

3.3.

Preencher o perfil do aluno, nas disciplinas em que este apresente módulos em atraso
nesse período; (Anexo XXIX)

3.4.

Preencher, em conjunto com os professores que aplicaram medida de suporte à
aprendizagem, o relatório periódico de monitorização/avaliação de eficácia –
Mod.0124AET;

3.5.

No caso de alunos propostos para o acompanhamento pelo SPO, assinalar no respetivo
plano individual. No caso de o aluno não ter plano individual, o DT deve “abrir” um plano
na sua disciplina e preencher apenas o campo destinado ao SPO; (Anexo XIII)

3.6.

Na última reunião de cada ano letivo, analisar a situação de cada aluno, verificando se
algum está em condições de ser proposto para prémio de mérito, de acordo com o
estipulado do artigo 120º do regulamento interno.

4. Procedimentos a adotar após a reunião:
4.1.

Após confirmar que todos os professores preencheram os planos individuas, deve guardálos em PDF e enviar os ficheiros criados para reprografia, para a sua impressão; (Anexo
XXX)

4.2.

Guardar em PDF os relatórios periódicos de monitorização/avaliação de eficácia e enviar
os ficheiros criados para reprografia, para a sua impressão;

4.3.

Os documentos referidos em 4.1. e 4.2. deverão ser devidamente datados e assinados;

4.4.

Solicitar, nos serviços administrativos, a impressão da pauta A3 e as fichas de avaliação
qualitativa do perfil de progressão, que deverão ser devidamente assinados;

4.5.

No caso de turmas de 12º ano, após o último conselho de turma e no caso de o aluno
concluir o curso, o DT deverá editar o campo “mudar situação e data”, colocando a data
de conclusão do curso e clicando em concluiu. (Anexo XXX)

5. O DT tem ainda acesso aos seguintes documentos no sistema escola.Pro.org: (Anexo XXXI)
5.1.

Pauta modular por disciplina/módulo/UFCD;

5.2.

Registo biográfico do aluno;

5.3.

Pauta de final de curso;

5.4.

Pauta anual de módulos em atraso;

5.5.

Pautas de exame do ano letivo em curso.
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6. No final do ano letivo, e após a conclusão de todo o volume de formação, o DT deverá convocar o
conselho de turma de avaliação, cumprindo as orientações determinadas nos pontos 2 a 4.

Em tudo o que não esteja previsto no presente manual, e até à sua eventual alteração, solicita-se o
contacto com a direção.
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4ª PARTE – DIRETOR DE CURSO (DC)
1. ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
1. O DC deve reunir os contactos (Mod.0085AET) e o horário dos professores constituintes do conselho de
turma, sendo essa informação posteriormente partilhada com os docentes do conselho de turma (com o
objetivo de facilitar futuras permutas).
2. Criar e manter atualizado o dossiê técnico pedagógico, de acordo com o índice existente
(Mod.0087AET).
3. Informar os alunos sobre o modo de organização do curso.

2. DURANTE O ANO LETIVO
1. Promover a articulação entre as diferentes componentes de formação/disciplinas.
2. Coordenar e acompanhar a avaliação do curso, em conjunto com o DT.
3. Informar os alunos sobre a sua situação escolar relativamente ao número de módulos/UFCD(s)
realizados e ao número de módulos/UFCD(s) por realizar. (Anexo XXXII)
4. Assegurar que constam no dossiê técnico pedagógico as fichas de autoavaliação dos alunos em cada
módulo/ UFCD e a ficha de avaliação dos docentes, de todas as disciplinas do curso.
5. Verificar a calendarização anual dos módulos e o cumprimento das horas de formação. (Anexo XXXIII)
6. Sempre que receba uma requisição de materiais e equipamentos (relação de necessidades)
considerados indispensáveis ao funcionamento do curso ou concretização das PAP, o DC deverá assinar
o documento e entregá-lo na direção (Mod.0123AET).
7. Verificar se a documentação inserida, por cada professor, no sistema Digital.Org, está de acordo com a
nomenclatura e indicações estipuladas: (Área de trabalho do Digital.ORG – DIRETORES DE CURSO):
7.1. Caso a documentação cumpra os requisitos (simbologia, modelo utilizado, nomenclatura)
o DC deverá “aprovar” o documento; (Anexo XXXIV)
7.2. Caso a documentação não cumpra os requisitos o DC deverá indicar que o ficheiro tem
erros, e registar o motivo desse erro. (Anexo XXXIV)
8. Comunicar, com 1 semana de antecedência, ao órgão de gestão, via email, para sumários@aetabua.pt
a data de término das disciplinas.

3. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT)
1. Identificar e selecionar as entidades de acolhimento passíveis de receber alunos do curso.
2. Ponderar as propostas apresentadas pelos alunos, como potenciais locais de estágio.
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3. Contactar cada entidade de acolhimento questionando a sua disponibilidade de colaboração, tornandose parceiras na formação de alunos do Agrupamento.
4. Sempre que a proposta do local de estágio se realizar fora do concelho de Tábua, tal situação deverá
ser comunicada e debatida em conjunto com o EE do aluno, por implicar despesas de
transporte/alojamento.
5. Solicitar, junto das entidades de acolhimento o preenchimento/confirmação dos dados necessários à
elaboração da documentação da FCT (Mod.0121AET).
6. Inserir/atualizar, no sistema escola.Pro.org, os dados das entidades de estágio. (Anexo XXXV)
7. Distribuir os alunos, pelas entidades de acolhimento, de acordo com os critérios estabelecidos no RI.
8. Ouvidos os professores/formadores da área tecnológica, e tendo em consideração o estipulado no RI
no que respeita à orientação de alunos na FCT, atribuir, a cada orientador, o acompanhamento dos
alunos.
9. Criar a FCT para cada um dos alunos. (Anexo XXXVI)
10. Preencher os campos relativos aos períodos de estágio, número de horas e horário. (Anexo XXXVI)
11. Após cumprir os pontos 6 a 10, o DC deverá criar, no sistema escola.Pro.org, a documentação da FCT:
plano individual de trabalho, protocolo e declaração do EE (colocando nestes 2 últimos a data de
assinatura). (Anexo XXXVI)
12. Os documentos criados deverão ser guardados em PDF e enviados para a reprografia para impressão,
tendo em consideração que os documentos protocolo de colaboração e contrato de formação deverão
ser impressos em duplicado.
13. Reunir com os EE para assinatura da documentação específica da FCT e transmissão de informação
(local da FCT, período, horários, definição de responsabilidades, entre outros).
14. Recolher todas as assinaturas necessárias nos diferentes documentos.
15. Apresentar os alunos às entidades de acolhimento, antes do início da FCT, sempre que estas o
solicitem.
16. Elaborar do plano de trabalho em colaboração com o aluno e a entidade de acolhimento.
17. Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo.
18. Coordenar o acompanhamento e avaliação da FCT.
19. Acompanhar a execução do plano da FCT, em articulação com os professores orientadores da FCT.
20. Registar a avaliação obtida pelos alunos, em pauta, no sistema escola.Pro.org.

4. PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)
1. Criar a PAP para cada um dos alunos. (Anexo XXXVII)
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2. Ouvidos os professores/formadores da área tecnológica, e tendo em consideração o estipulado no RI
no que respeita à orientação de alunos na PAP, atribuir, a cada orientador, o acompanhamento dos
alunos.
3. Preencher os dados da PAP, no sistema escola.Pro.org, e criar a respetiva documentação: caderneta do
aluno e caderneta do professor. (Anexo XXXVII)
4. Os documentos criados deverão ser guardados em PDF e enviados para a reprografia para impressão.
5. Após impressão, solicitar ao aluno o preenchimento da Proposta de Projeto e da Calendarização, que
será alvo de avaliação, a ser registada na caderneta do professor.
6. Ouvidos os professores orientadores, o DC deverá formar o júri das PAP e diligenciar o contacto com os
elementos exteriores.
7. Calendarizar a defesa das PAP.
8. Registar, em documento próprio, a classificação final obtida pelos alunos, após avaliação de cada um
dos parâmetros (Mod.0109AET).
9. Registar a avaliação obtida pelos alunos, em pauta, no sistema escola.Pro.org.

5. NO FINAL DO ANO LETIVO
1. Arquivar digitalmente, em PDF, a documentação relativa à direção de curso, no sistema Digital.Org, de
acordo com a nomenclatura e indicações estipuladas, nomeadamente: (Pautas Modulares (Diretores de
Curso)
1.1.

Horário da turma – Mod.0050AET;

1.2.

Horário dos professores;

1.3.

Contactos dos professores;

1.4.

Contactos dos alunos;

1.5.

Plano de curricular – Mod.0025AET;

1.6.

Elenco modular – Mod.0026AET;

1.7.

Relações de necessidades;

1.8.

Pautas Modulares (Diretores de Curso) – digitalizadas e arquivadas no final do ano letivo,
por disciplina;

1.9.

Correspondência e documentação interna;

1.10. Documentação de Estágio (Diretores de Curso) (declaração do EE, protocolo, contrato de
formação, caderneta do aluno, caderneta do professor orientador e relatório) – toda a
documentação deve ser digitalizada, compilada, num único ficheiro, e posteriormente
arquivada, por aluno;
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1.11. Documentação de PAP (Diretores de Curso) (caderneta do aluno, caderneta do professor
orientador e relatório) – toda a documentação deve ser digitalizada, compilada, num
único ficheiro, e posteriormente arquivada, por aluno.
2. Verificar se a documentação inserida, por cada professor, no sistema Digital.Org, está de acordo com a
nomenclatura e indicações estipuladas: (Área de trabalho do Digital.ORG – DIRETORES DE CURSO):
2.1.

Caso a documentação cumpra os requisitos (simbologia, modelo utilizado, nomenclatura)
o DC deverá “aprovar” o documento; (Anexo XXXIV);

2.2.

Caso a documentação não cumpra os requisitos o DC deverá assinalar “com erros” e
identificar o motivo. (Anexo XXXIV)

3.

Verificar se foi inserida toda a documentação exigida, no sistema Digital.Org.

Em tudo o que não esteja previsto no presente manual, e até à sua eventual alteração, solicita-se o
contacto com a direção.
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5. ANEXOS
Voltar à pág. 20

ANEXO I – ACESSO À PLATAFORMA ESCLOA.ORG

Na página de abertura do programa Escola.ORG, selecione o tipo de utilizador (Professor, Diretor de
Turma ou Coordenador de Curso) (2), introduza o seu Código de Utilizador e a Senha (3). De seguida clicar
“entrar” (3).

1

2
3

Selecionar o tipo de utilizador
(Professor, Diretor de Turma ou
Coordenador de Curso) (1)
Introduzir o seu Código
Utilizador e a Senha (2)

de

Clicar em “Entrar” (3)

Visão do professor:
Selecionar
ensino
profissionalizante. (1)

1

Visão do diretor de turma

Visão do diretor de curso
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ANEXO II – LISTA DE ALUNOS, FOTOS E HORÁRIO DA TURMA

Voltar à pág. 20

2

Selecionar ícone “alunos” para
lista da turma. (1)
Selecionar fotos (2)

1
3

Selecionar horário (3)
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ANEXO III – VOLUME DE FORMAÇÃO

Voltar à pág. 20

Selecionar a turma (1)

Selecionar o módulo (2)

1
2

3

Selecionar
ícone
“tempos
realizados por disciplina”.

Verificar o número de tempos atribuídos e/ou já
lecionados em cada módulo.
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À medida que as aulas são sumariadas, são contabilizados os tempos/horas já realizados, para um controlo
diário.

Selecionar Turma/disciplina (1)

2

1
3

Selecionar o módulo (2)

Verificar tempos totais
sumariados por módulo (3)

e

4
Verificar horas totais e
sumariados da disciplina (4)

Página 43 de 109

Manual do Professor do Ensino e Formação Profissional

ANEXO IV – REGISTO DE SUMÁRIO DE AULAS/CARGOS E FALTAS

Voltar à pág. 20

4

Selecionar a hora (1)

3

2

1

Selecionar o módulo (2)

Escrever o sumário (3)

Clicar em “Fechar” (4)

Durante o próprio dia o sumário pode ser editado/alterado.

5
Selecionar a hora (1)

Selecionar o módulo (2)

4

1

2
Selecionar o sumário (3)

3
Editar o campo do sumário (4)

Clicar em alterar (5)

O sumário pode ainda ser eliminado, procedendo de acordo com o demonstrado acima no que se refere
aos 3 primeiros passos, passando a clicar no botão “apagar”.

As faltas poderão ser marcadas em qualquer momento do dia, desde que tenha sido criado o sumário.
Página 44 de 109

Manual do Professor do Ensino e Formação Profissional

4

Selecionar a hora (1)

Selecionar o módulo (2)

2

1

Selecionar o sumário (3)

3
Selecionar “Faltas” (4)

Selecionar os alunos (5)

6

Clicar em “Marcar faltas…” (6)

5
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ANEXO V – SUBSTITUIÇÕES/PERMUTAS COM PROFESSOR DO CONSELHO DE TURMA

Voltar à pág. 20

Voltar à pág. 23

1

Clicar em “substituições” (1)

Clicar na hora que queremos
permutar (2)

2

6
3

4

Colocar o dia da permuta (3)
Selecionar o professor substituto (4)
Selecionar a disciplina (5)
Clicar em “criar substituição” (6)

5
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ANEXO VI – SUBSTITUIÇÕES/PERMUTAS DE AULAS PRÓPRIAS E CARGOS

Voltar à pág. 20
Voltar à pág. 23

1

Clicar em “substituições” (1)

Clicar na hora que queremos
permutar (2)

2

Colocar o dia da permuta (3)
Selecionar a nova data (4)

3

Selecionar a hora (5)
Clicar em “criar substituição” (6)

6

4

5
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ANEXO VII – AULAS EM SUMÁRIOS ABERTOS

Voltar à pág. 21

Selecionar o dia a sumariar (1)

1
1

4
6

Selecionar a turma (2)
Selecionar o módulo (3)

5

Selecionar a hora (4)
Escrever o sumário (5)

2

Clicar em “Fechar” (6)

3
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ANEXO VIII – VERIFICAÇÃO DE SUMÁRIOS EM ATRASO

Voltar à pág. 21

1
2
3

Selecionar a data de início da busca
(1)
Selecionar a data final da busca (2)
Selecionar “faltas por data” (3)

No caso de não existirem sumários em atraso, no período de tempo selecionado, surgirá o seguinte quadro

No caso de existirem sumários em atraso, no período de tempo selecionado, surgirá o seguinte quadro
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ANEXO IX – COMPENSAÇÃO DE FALTAS JUSTIFICADAS

Voltar à pág. 21

Selecionar o dia (1)
Selecionar a hora (2)

5
Selecionar o módulo (3)

1

2

3
Escrever o sumário (4)
Clicar em “Faltas” (5)

4
Selecionar os alunos (6)
Verificar se tem faltas justificadas (7)
Clicar em “Compensação” (8)

8

6
7

7
6

Selecionar a falta a compensar (9)
Colocar a data da compensação (10)
Escrever o sumário (11)

9

10

11

Página 50 de 109

Manual do Professor do Ensino e Formação Profissional

ANEXO X – SUMÁRIOS POR PERÍODO

Voltar à pág. 22

3

Selecionar a turma (1)

4
Selecionar o módulo (2)
Selecionar a data de início do período
(3)

5
1

2

Selecionar a data final do período (4)
Clicar em “Sumários” (5)

6
4

Gravar em PDF (6)
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ANEXO XI – TEMPOS REALIZADOS

Voltar à pág. 22

Selecionar a turma (1)
Selecionar o módulo (2)

1

2

3

Clicar em “Tempos realizados” (3)

4
4
Gravar em PDF (4)
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ANEXO XII – AVALIAÇÃO VISITA DE ESTUDO - FORMANDOS

Voltar à pág. 24

1
Clicar em “Google Apps” (1)
Selecionar “Drive” (2)

2

Abrir a pasta da turma (3)

3

Fazer uma cópia do documento,
clicando no botão direito do rato (4)

4
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Modificar o nome do documento,
clicando no botão direito do rato
(5)

5

6
Para modificar a imagem, clicar
em “personalizar tema” (6)

7
Eliminar a imagem existente e
carregar nova imagem (7)
Editar o nome da atividade (8)

8

9
Depois de concluído, enviar por
email, para o seu email e daí
reencaminhar para os alunos (9)
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ANEXO XIII – PLANO INDIVIDUAL

Voltar à pág. 25

Voltar à pág. 34

Selecionar a turma (1)
Clicar em “Plano individual” (2)

2
1

Selecionar o aluno (3)

3

4

Clicar em “Preencher o Plano…”
(4)
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ANEXO XIV – PAUTA MODULAR

Voltar à pág. 25

Selecionar a turma (1)
Selecionar o módulo (2)

3
2

1

5
4
4

8
4
7
4

Clicar em “Notas” (3)

Lançar notas (4)
Selecionar a data (5)
Clicar em “Fechar Pauta…” (6)

6
Colocar a data de conclusão (7)
Clicar em “Imprimir pauta…” (8)
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ANEXO XV – PAUTA DE EXAME

Voltar à pág. 26

Selecionar a turma (1)
Selecionar o módulo (2)

3
2

1

5
4
4

7
4

Clicar em “Notas” (3)

8
4

Lançar notas (4)
Selecionar a data (5)
Clicar em “Fechar Pauta…” (6)

6
7

Clicar e selecionas “Ex” (7)
Colocar a data de conclusão (7)
Clicar em “Imprimir pauta…” (9)
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ANEXO XVI – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO DOS FORMANDOS

Voltar à pág. 26

Clicar em “Autoavaliação” (1)

1

Selecionar a turma (2)

2
4
3
4

Selecionar o módulo (3)
Clicar em “Autoavaliação” (4)

4

6
4
5
4

Colocar a data de conclusão
(5)
Gravar em PDF ou imprimir (6)
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ANEXO XVII – FICHA DE AVALIAÇÃO DOS DOCENTES

Voltar à pág. 26

Clicar em “Autoavaliação” (1)

1

Selecionar a turma (2)

2
4
3
4

Selecionar o módulo (3)
Clicar em “Avaliação do Docente”
(4)

4

6
4
5
4

Colocar a data de conclusão (5)

Gravar em PDF ou imprimir (6)
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ANEXO XVIII – PARTICIPAÇÃO DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR EM SALA DE AULA

Voltar à pág. 27

Selecionar a turma (1)
Selecionar o módulo (2)

4
2

Selecionar o sumário (3)

3

1
Clicar em “Faltas” (4)

Selecionar o aluno (5)
Clicar em “Ocorrência disciplinar”
(6)

6
4

5

Clicar em “criar ocorrência…” (7)

7
4

9
Preencher os campos editáveis (8)
Imprimir em duplicado (9)

8
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ANEXO XIX – REGISTO DOS REPRESENTANTES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DELEGADO E
SUBDELEGADO DE TURMA E CONTACTOS

Voltar à pág. 29
Voltar à pág. 29
Voltar à pág. 30

1
4

2
4

Desbloquear o cadeado (1)

3
4

Selecionar o delegado (2)
Selecionar o subdelegado (3)

4

Selecionar os alunos cujos EE são
os representantes (4)

Desbloquear o cadeado (1)

1
4

Email do aluno (2)
Contacto telefónico do aluno (3)

2
4

3

Email do Enc. Educação (4)
Contacto do Enc. Educação (5)

4
4

5
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ANEXO XX – REGISTO DOS CONTACTOS ESTABELECIDOS COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Voltar à pág. 30

1
4
Clicar em “Contactos” (1)

Selecionar o aluno (2)
Clicar em “Criar Contacto” (3)

2
3

Indicar o tipo de contacto (4)
Indicar de quem foi a iniciativa (5)

4

Indicar o assunto (6)

5
6

Resumo do contacto (7)
Indicar o dia do contacto (8)

7
Indicar a hora do contacto (9)

8
4

9
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ANEXO XXI – OFÍCIOS

Voltar à pág. 30
Voltar à pág. 32

1
4
Clicar em “Ofícios” (1)

4

2
4

Desbloquear o cadeado (2)
Selecionar aluno (x) (3)

7
3

5

Colocar o nº do ofício (4)
Colocar a data (5)

6
Clicar num ofício pré-definido (6) ou
criar um ofício indicando o assunto e
escrevendo o texto (7)
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ANEXO XXII – CONVOCATÓRIAS DE REUNIÕES – PLATAFORMA UTILATAS
Voltar à pág. 31

Introduzir o seu nome de Utilizador e
a Password (1)
(2)
Selecione OK (2)

1
4
2
4

3

Escolha o órgão onde pretende criar
o documento (3)

Escolha o tipo documento a criar (4)

4

Para todas as atas de reunião é
necessária a criação prévia de uma
convocatória.

As atas de avaliação não carecem da
criação de convocatória.
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Voltar à pág. 31

5
4

Selecionar novo (5)
Clicar seguinte (6)

6
4

7

Confirmar se órgão indicado é o
correto (7)
(2)
Clicar seguinte (8)

8

9

10

Introduzir a data e horas previstas
para a reunião (9)
(2)
Selecionar seguinte (10)
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Voltar à pág. 31

Introduzir a sala prevista (11)

11
12

13

Selecione seguinte (12)

Introduzir a ordem de trabalhos. É
possível fazer Ctrl+V (13)

(2)

14

Clicar seguinte (14)

Selecionar enviar email (15)

15
16

Fazer seguinte (16)
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Voltar à pág. 31

Clicar enviar. A convocatória está
criada e os membros do CT
convocados por email. (17)

17

Pedido de aprovação da convocatória

Após a criação da convocatória, a
mesma tem de ser aprovada (1)

2
3

Selecionar “verificado” (2)

3
4

1
4
5

Clicar em “Ok” (3)

Clicar em “Notificar direção” (4)

A convocatória está pendente de aprovação pelo órgão de gestão
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Voltar à pág.31

ANEXO XXIII – ATAS DE REUNIÃO – PLATAFORMA UTILATAS

Escolha o tipo documento a criar (1)

1
Se o CT for de avaliação, selecionar
diretamente ata de avaliação. Não
fazer convocatória (2)

2
5

Selecionar novo (3)

Escolha o secretário da reunião (4)

3
4
4
2

Selecione OK (5)

5
3

6
4

Confirmar clicando em OK (6)
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Voltar à pág.31

7

9
4

8
4

A ata é automaticamente criada (7)

Com o rato selecione (corpo da ata) e
cole o texto da ata. Pode utilizar
Ctrl+V (8)
Selecione apenas texto (9)

4
4

Para assinar a ata selecione o campo
“operações” (4)
(2)
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Voltar à pág.31

Selecione o cargo no qual vai assinar
a ata e introduza a sua Password em
uso no Utilatas (5)

5
4

(2)
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ANEXO XXIV – DOCUMENTOS DA ÁREA DE DIREÇÃO DE TURMA – SEPARADOR ALUNOS
Voltar à pág. 31

Lista da turma (1)

1
2

Fotos dos alunos da turma (5)

3
5

4
4
6

Email dos Enc. Educação (3)
senhas de acesso ao
biográfico dos alunos (4)

registo

7
8
9
10

Lista de alunos por disciplina (5)
Tempos realizados por disciplina
/módulo /UFCD (6)
Plano Individual (7)
Lista de professores (8)
Horário da Turma (9)
Mapa de assiduidade mensal (10)
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ANEXO XXV – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS

Voltar à pág. 32

1
4

Clicar em “Faltas” (1)

Selecionar o aluno (2)
Selecionar o dia a justificar (3)

2
3
4
4
54
5

Clicar sobre a disciplina (4)
Faltas do dia selecionado (5)
Faltas por disciplina (6)

5

6
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ANEXO XXVI – DOCUMENTOS DA ÁREA DE DIREÇÃO DE TURMA – SEPARADOR FALTAS
Voltar à pág. 32

Pauta de faltas anuais da turma (1)

1
2

Pauta de faltas acumuladas (2)

3
4

Faltas anuais do aluno (3)

5
6

Pauta de faltas da turma por data (4)

8

Faltas detalhadas do aluno (5)

7

Ocorrência disciplinar por aluno (6)
Lista de faltas a compensar por
disciplina (7)
Pauta de faltas a compensar/turma
(8)
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ANEXO XXVII – DOCUMENTOS DA ÁREA DE DIREÇÃO DE TURMA – SEPARADOR ALUNOS (OCORRÊNCIAS)
Voltar à pág. 33

1
4
Clicar em “Ocorrências” (1)

2

Selecionar a ocorrência a vermelho
(2)

3
Desbloquear o cadeado (3)
Assinalar “tomei conhecimento” (4)

5
5

4
5

No caso de a ocorrência ter sido
gerada erradamente, o DT deverá
arquivar a participação (5)

Após tomada de conhecimento a ocorrência passar a branco, no menu principal. No caso das
ocorrências arquivadas, estas passarão a azul.
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ANEXO XXVIII – PROCEDIMENTOS A ADOTAR ANTES DA REUNIÃO

Voltar à pág. 33

2.1. Colocar, na pauta modular, o período dos módulos concluídos
1
4

Clicar em “Pautas” (1)

2
Desbloquear o cadeado (2)

3
Selecionar “Pauta modular” (3)

4
Colocar o período de avaliação do
módulo (3)
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2.2. Módulos em atraso no período em avaliação

Voltar à pág. 33

Selecionar o período (2)
Clicar em “Módulos em atraso…” (3)

3
2

No caso de existirem alunos com módulos em atraso no período em questão surgirá o seguinte quadro.

No caso de não existirem alunos com módulos em atraso no período em questão surgirá a seguinte
mensagem:
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2.3. Confirmar, em cada aluno, se as faltas justificadas foram devidamente compensadas
Voltar à pág. 33

1
4

Clicar em “Faltas” (1)

Selecionar o aluno (2)

2

Verificar se as faltas justificadas
foram compensadas - laranja (2)

3
4

2.5. Colocar o tema/projeto desenvolvido no âmbito da cidadania e desenvolvimento
1
4

Clicar em “Aval. Qualit.” (1)
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Voltar à pág. 33

Colocar o tema/projeto (2)

2
4

2.6. Relatório estatístico de ocorrências disciplinares

1
4

Clicar em “Ocorrências” (1)

Selecionar o período, confirmando a
data de início e de fim (2)

Clicar em “Ocorrências disciplinares”
(3)

2
4
3
4
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5
4

Atualizar a data (data da reunião)
(4)
Imprimir (5)

4
4

Voltar à pág. 34

2.7. Relatório estatístico de contactos com encarregados de educação
1
4

Clicar em “Contactos” (1)

Selecionar o período, confirmando a
data de início e de fim (2)

Clicar em “Estatísticas Contactos” (3)

2
4
3
4
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Voltar à pág. 34

5
4
4
4

Atualizar a data (data da reunião)
(4)
Imprimir (5)
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ANEXO XXIX – PROCEDIMENTOS A ADOTAR DURANTE A REUNIÃO

Voltar à pág. 34

1
4

Clicar em “Aval. Qualit.” (1)

Selecionar o aluno (2)

5

Identificar as dificuldades do aluno
(3)

3
4

4
4

Colocar nº módulos em atraso no
período em avaliação (4)
No caso de alunos com módulos em
atraso, clicar em “Perfil aluno” (5)

2

6
4

Identificar as medidas de suporte,
sendo obrigatório a identificação das
medidas de diferenciação pedagógica
(6)e acomodações curriculares (7)

7
4
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ANEXO XXX – PROCEDIMENTOS A ADOTAR APÓS A REUNIÃO

Voltar à pág. 34

4.1. Impressão dos Planos Individuais
1
4

Clicar em “Aval. Qualit.” (1)

Selecionar o aluno (2)
Clicar em “Plano Individual” (3)

3

2

5
4

Colocar a data da reunião (4)

4
4

Gravar em PDF (5)
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4.3. Conclusão do curso

Voltar à pág. 34

1
4

Clicar em “Pautas” (1)

Selecionar o aluno (2)
Colocar a data da última reunião (3)

3
4

Mudar a situação (4)

2
4
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ANEXO XXXI – DOCUMENTOS DA ÁREA DE DIREÇÃO DE TURMA – SEPARADOR PAUTAS
Voltar à pág. 34

1
2

Pauta modular
/módulo/UFCD (1)

por

disciplina

Registo biográfico do aluno (2)

3

Pauta final de cruso (3)

4
5

Pauta anual de módulos em atraso
(4)
Pauta de exame do ano letivo em
curso (5)
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ANEXO XXXII – MÓDULOS EM ATRASO
Voltar à pág. 36

Clicar em “Mód mm atraso” (1)

1

ANEXO XXXIII – CUMPRIMENTO DAS HORAS DE FORMAÇÃO

Voltar à pág. 36

Clicar em “Tempos Letivos” (1)

1
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ANEXO XXXIV – VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NO SISTEMA DIGITAL.ORG
Voltar à pág. 36

3
1
2

4

Escolher o tipo de utilizador (1)
Clicar em “Entrar” (2)
Inserir os códigos de acesso (3)
Clicar em “Login” (4)

Selecionar o tipo de documento (5)
Selecionar o curso (6)

5

6
Selecionar a disciplina (7)

7

Clicar em “Ver” (8)

8

O documento passará a estar visível para verificação da simbologia/modelo utilizado.

9

Fechar o documento (9)
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No caso de o documento não apresentar erros, proceder do seguinte modo (passando a verde):

Clicar em “Verificação” (10)
Selecionar “sem erros” (11)

10

11

No caso de o documento apresentar erros, proceder do seguinte modo (passando a vermelho):
Voltar à pág. 36

Clicar em “Verificação” (12)
Selecionar “com erros” (13)

13

Referir motivo do erro (14)

12

14
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ANEXO XXXV – VERIFICAÇÃO/CRIAÇÃO DE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO

Voltar à pág. 37

Clicar em “Empresas” (1)

1
4

5

4

Verificar a lista de empresas (2)

6
4

Selecionar a empresa (3)
Verificar dados (4)

2
3
4

Desbloquear cadeado (4)
Atualizar dados (4)
Criar nova empresa (5)
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ANEXO XXXVI – CRIAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (FCT)
Voltar à pág. 37

1
2
4

Desbloquear o cadeado (1)

3
4

Selecionar os alunos com “x” (2)
Clicar em “Cria FCT” (3)

4
Selecionar 1 aluno (4)

5
Selecionar a entidade (5)
Preencher os campos “Duração do
Estágio” (6)

6

Selecionar o orientador (7)

7

Clicar em “Plano Individual…” (8)
Clicar em “Protocolo colaboração” (9)

8
4

9 10
4 4

Clicar em “Declaração Enc. Educ.”
(10)
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ANEXO XXXVII – CRIAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP)

Voltar à pág. 37

Clicar em “PAP” (1)

1
4

Desbloquear cadeado (2)

2

Selecionar os alunos com “x” (3)

3
4

4
4

Clicar em “Cria PAP alunos” (4)

Definir o professor acompanhante (5)
Colocar o tema/título da PAP (6)

5
6

Colocar as datas (7)
Clicar em “Caderneta do aluno” (8)

7

8
4

9
4

Clicar em “Caderneta do professor”
(9)
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6. MANUAL DE UTILIZADOR DIGITAL.ORG

Voltar à pág. 9

Para aceder à nova versão do Digital.ORG utilize o link disponível no Site do Agrupamento de Escolas de
Tábua ou digite na barra de endereços do Browser o seguinte endereço (se possível utilize o browser
Chrome):

http://aetabua.dyndns.org/fmi/webd/Digital_Org_AETABUA

Selecione o tipo de utilizador (1), pressione botão entrar (2) e digite as suas credenciais na nova caixa de
diálogo (3) - as mesmas que utiliza para aceder ao EscolaPRO.ORG.

1
2
4

3
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1. ÁREA DE TRABALHO DO DIGITAL.ORG - PROFESSORES
1 – Informação sobre o Professor/Curso/Turma;
2 – Listagem de documentos a inserir no Digital.ORG;
3 – Data limite de submissão do documento;
4 – Turmas atribuídas no ano letivo atual;
5 – Listagem dos documentos do ano letivo atual;
6 – Adicionar novos documentos ao Digital.ORG;
7 – Acesso aos documentos adicionados em anos letivos anteriores (relativamente ao tipo de
documento/turma selecionado).

1
7
2

3
6
4

5
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1.1. INSERIR UM NOVO DOCUMENTO

Voltar à pág. 20
Voltar à pág. 22

Voltar à pág. 24

Antes de inserir qualquer documento verificar se este está em PDF e identificado de acordo com a
nomenclatura estabelecida no documento de apoio (doc_apoio_Digital.Org)

Selecionar o tipo de documento (1)

1

Selecionar turma/disciplina (2)

2
6

Clicar em “Inserir documento” (3)

3

4
6

Colocar o nome do documento (4)
Clicar em “Inserir” (5)

5

Clicar em “escolher ficheiro” (6)
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Selecionar o ficheiro pretendido, clicar
em “abrir”.

6

Clicar em “Carregar” (7)

7
7

Os documentos adicionados surgem
na parte inferior do ecrã.
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1.2. ACESSO A DOCUMENTOS DE ANOS LETIVOS ANTERIORES

A plataforma permite o acesso a documentos inseridos em anos letivos anteriores.

Selecione o tipo de documento (1), a turma (2) e de seguida pressione o separador Documentos – todos os anos (3).

3

Selecionar o tipo de documento (1)

1
Selecionar turma/disciplina (2)

2
6

Clicar em “Documentos – todos os
anos” (3)

Para aceder ao documento clicar em
“ver” (4)

4

NOTA: pode visualizar/extrair todos os tipos de documentos de anos letivos anteriores (sendo ou não proprietário dos
mesmos) com exceção do material pedagógico. Neste caso só tem acesso aos seus documentos.

Página 95 de 109

Manual do Professor do Ensino e Formação Profissional

2. ÁREA DE TRABALHO DO DIGITAL.ORG – DIRETORES DE CURSO
1 – Informação sobre o Curso/Turma selecionado
2 – Tipo de documentos inseridos
3 – Listagem dos cursos atribuídos ao Diretor de Curso
4 – Disciplinas do curso selecionado (ano letivo atual)
5 – Listagem dos documentos do ano letivo atual (do curso/disciplina selecionado)
6 – Adicionar novos documentos ao Digital.ORG (tipo de documento Documentos de coordenação)
7 – Acesso aos documentos adicionados em anos letivos anteriores (relativamente ao tipo de documento/turma
selecionado).
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2.1. INSERIR UM NOVO DOCUMENTO
Antes de inserir qualquer documento verificar se este está em PDF e identificado de acordo com a
nomenclatura estabelecida no documento de apoio (doc_apoio_Digital.Org)

Selecionar o tipo de documento (1)

1

Selecionar turma/disciplina (2)

2
6

Clicar em “Inserir documento” (3)

3

4
6

Colocar o nome do documento (4)
Clicar em “Inserir” (5)

5

Clicar em “escolher ficheiro” (6)

6
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Selecionar o ficheiro pretendido, clicar
em “abrir”.

Clicar em “Carregar” (7)

7
7

Os documentos adicionados surgem
na parte inferior do ecrã.
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2.2. VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NA PLATAFORMA

Voltar à pág. 36
Voltar à pág. 39

De acordo com o estabelecido no presente manual, o diretor de curso tem como função a verificação da
documentação inserida pelos diferentes professores.

Selecionar o tipo de documento (1)

2
1

Selecionar o curso (2)
Selecionar a disciplina (3)

3
Verificar o nome do documento e do
ficheiro (4)

5

Clicar em “Ver” para verificar o
documento inserido (5)

4

Verificar se o documento cumpre com
o modelo adotado
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Clicar em “Verificação” (6)
Indicar se o documento apresenta
erros (7)
No caso de selecionar documento
“com erros”, surge o campo
“observações”, onde deve ser
colocado o motivo (8)

6

7

8
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7. DOCUMENTO DE APOIO À INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NA APLICAÇÃO DIGITAL.ORG
Voltar à pág. 9

O sistema digital.org funciona como um sistema de arquivo para documentos que pode ser utilizado por
todos e controlado de forma a estar sempre acessível. Permite extrair cópias ou proceder a consultas de
forma fácil e intuitiva sem perda de tempo a manipular pesadas pastas em papel.

TODOS OS FICHEIROS A INSERIR NO DIGITAL.ORG TÊM DE ESTAR
OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO PDF

A NOMENCLATURA INDICADA, NOS PONTOS SEGUINTES, PARA CADA
UM DOS DOCUMENTOS, É OBRIGATÓRIA

1. CAPAS DE MÓDULO

Voltar à pág. 20

Área destinada ao arquivo das capas de módulos, sendo os ficheiros designados conforme exemplo:

Exemplo:
MOD1_CM
MOD2_CM

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Voltar à pág. 24

Pasta destinada ao arquivo dos critérios de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico.
Exemplo:
Crit_Aval_Port
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3. MATERIAL PEDAGÓGICO

Voltar à pág. 22

Neste campo deverão ser arquivados todos os materiais produzidos para e pelos alunos, bem como,
todas as recolhas de evidências, sendo arquivados da seguinte forma:
Exemplo:
MOD1_nome do ficheiro
MOD8_nome do ficheiro

4. TESTES DE AVALIAÇÃO/EXAMES

Voltar à pág. 25

Voltar à pág. 25

Aqui deverão ser arquivados todas as matrizes, originais, critérios de classificação, os testes/exames
após correção, sendo os ficheiros nomeados da seguinte forma:
Exemplo - 1º Teste:

Exemplo - 2º Teste:

1_MOD1_matriz_01_10_2019

2_MOD1_matriz_30_10_2019

1_ MOD1_original_01_10_2019

2_ MOD1_original_30_10_2019

1_ MOD1_crit_classif_01_10_2019

2_ MOD1_crit_classif_30_10_2019

1_ MOD1_teste_alunos_01_10_2019

2_ MOD1_teste_alunos_30_10_2019

Exemplo – Exame:
MOD12_matriz_EXAM_01_07_2019

MOD12_crit_classif_EXAM_01_07_2019

MOD12_original_EXAM_01_07_2019

MOD12_teste_alunos_EXAM_01_07_2019

5. EXAMES ÉPOCA ESPECIAL

Voltar à pág. 26

Todos os professores têm obrigatoriamente de deixar, caso tenham alunos com algum módulo em
atraso, os respetivos exames (matrizes, originais, critérios de classificação e correção), sendo os mesmos
arquivados da seguinte forma:
Exemplo:

Exemplo:

MOD1_matriz_setembro

MOD12_matriz_janeiro

MOD1_original_ setembro

MOD12_original_ janeiro

MOD1_crit_classif_ setembro

MOD12_crit_classif_janeiro

MOD1_correção_ setembro

MOD12_correção_janeiro
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6. VISITAS DE ESTUDO E OUTRAS ATIVIDADES FORMATIVAS

Voltar à pág. 24

Separador destinado ao arquivo de todos os documentos relativos a cada visita de estudo,
nomeadamente: projeto de visita de estudo (artigo 2º, do ponto 4, do anexo 3 do R.I.); extrato da ata do
C.P. onde foi aprovada a visita de estudo; lista de participantes; relatórios; avaliação da atividade (docentes
e alunos), sendo os ficheiros nomeados da seguinte forma:
Exemplo:
PVE_01_10_2013
EACP_01_10_2013
LP_01_10_2013
RELAT_01_10_2013
AD_01_10_2013
AA_01_10_2013

7. AVALIAÇÃO DESEMPENHO FORMADORES

Voltar à pág. 26

Zona onde deve ser arquivado, no final de cada ano letivo, o formulário de avaliação dos docentes
pelos alunos.
Exemplo:
AD_Form_Mat

8. AVALIAÇÃO DESEMPENHO FORMANDOS

Voltar à pág. 26

Zona onde devem ser arquivadas, após digitalização, as fichas de autoavaliação modular.
Exemplo:
ADF_MOD1_EF
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9. SUMÁRIOS DAS SESSÕES FORMATIVAS

Voltar à pág. 22

Todos os professores devem extrair do programa escolaPro.org os seus sumários, por turma/disciplina,
no final de cada período letivo, sendo os mesmos arquivados da seguinte forma:
Exemplo:
MAT_1Periodo
MAT_2Periodo

Devem ainda, extrair do programa escolaPro.org o mapa de tempos realizados por disciplina/módulo,
por turma/disciplina, no final do ano letivo, sendo os mesmos arquivados da seguinte forma:
Exemplo:
MAT_TRD
PORT_TRD

10. PAUTAS MODULARES (DIRETORES DE CURSO)

Voltar à pág. 38

Zona onde devem ser arquivadas, após assinatura dos alunos, as fichas de avaliação de módulo, por
disciplina.
Exemplo:
AM_PORT

11. DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO (DIRETORES DE CURSO)

Voltar à pág. 38

Os diretores de curso deverão arquivar neste campo um ficheiro único com toda a documentação de
estágio de cada aluno, sendo os mesmos arquivados da seguinte forma:
Exemplo:
Proc_0001_primeiroeultimonome
Proc_7575_primeiroeultimonome
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12. DOCUMENTAÇÃO DE PAP (DIRETORES DE CURSO)

Voltar à pág. 39

Os diretores de curso deverão arquivar neste campo um ficheiro único com toda a documentação das
PAP de cada aluno, sendo os mesmos arquivados da seguinte forma:
Exemplo:
Proc_0001_primeiroeultimonome
Proc_7575_primeiroeultimonome

13. DOCUMENTOS DE COORDENAÇÃO (DIRETORES DE CURSO)
- Horário turma  Hor_turma;
- Horários professores  Hor_professores;
- Contactos professores Cont_professores;
- Contactos alunos  Cont_alunos;
- Plano de formação (SIGO)  PF_SIGO;
- Plano Curricular (EscolaPro.org ) PC;
- Elenco modular (EscolaPro.org )  EM;
- Documentação interna  DI_nomedodocumento;
- Relações de necessidades  RN_numero;
- Correspondência recebida  CR_ nomedodocumento;
- Correspondência enviada  CE _nomedodocumento;
- Outros documentos  OD_nomedodocumento.
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8. LISTA DE MODELOS
Documento

Modelo

Localização

Alunos da turma

Mod.0036AET

EscolaPro.Org

Alunos inscritos detalhe

Mod.0032AET

EscolaPro.Org

Áreas de intervenção

Mod.0094AET

Pasta Modelos

Assiduidade mensal

Mod.0039AET

EscolaPro.Org

Ata eleição dos delegado e subdelegado de turma

Mod.0101AET

Pasta Modelos

Ata eleição dos representantes dos EE

Mod.0102AET

Pasta Modelos

AtividadesEnriquecimentoCurricular_Projetos_Clubes

Mod.0104AET

Pasta Modelos

Autorização aulas deslocalizadas

Mod.0024AET

Pasta Modelos

Autorização de acompanhamento

Mod.002-SPO-AET

Pasta Modelos

Autorização Diretor Visita de estudo

Mod.0103AET

Pasta Modelos

Autorização fotos/vídeo

Mod.0118AET

Pasta Modelos

Avaliação modular

Mod.0008AET

EscolaPro.Org

Avaliação PAP

Mod.0109AET

Pasta Modelos

Avaliação Plano Turma

Mod.0105AET

Pasta Modelos

Boletim de matrícula - profissionais

Mod.0001cAET

EscolaPro.Org

Caderneta aluno

Mod.0022AET

EscolaPro.Org

Caderneta professor

Mod.0023AET

EscolaPro.Org

Capa de módulo

Mod.0070AET

Pasta Modelos

Caracterização Social e Escolar

Mod.0092AET

Pasta Modelos

Cidadania e Desenvolvimento (em reformulação)

Mod.0099AET

Pasta Modelos

Contactos Alunos

Mod.0037AET

EscolaPro.Org

Contactos de emergência

Mod.0110AET

Pasta Modelos

Contactos professores

Mod.0085AET

Pasta Modelos

Contactos/dados alunos

Mod.0069AET

Pasta Modelos

Contrato de formação

Mod.0002AET

EscolaPro.Org

Correção exames

Mod.0086AET

Pasta Modelos

Critérios de avaliação por disciplina

Mod.0071AET

Pasta Modelos

Critérios de avaliação por disciplina (anos flexibilização)

Mod.0071aAET

Pasta Modelos

Critérios de avaliação por turma

Mod.0072AET

Pasta Modelos

Critérios de classificação Exame

Mod.0076aAET

Pasta Modelos

Critérios de classificação Teste

Mod.0076AET

Pasta Modelos

DAC_ Trabalhos alunos

Mod.0098AET

Pasta Modelos

Dados entidades de acolhimento

Mod.0121AET

Pasta Modelos

Declaraçâo da proteção de dados (Em reformulação)

Mod.0117AET

Pasta Modelos

Declaração de Final de FCT

Mod.0089AET

Pasta Modelos

Declaração de frequência

Mod.0003AET

EscolaPro.Org

Delaração Encarregado de educação

Mod.0068aAET

EscolaPro.Org

Delaração Encarregado de educação (CEF)

Mod.0068bAET

EscolaPro.Org

Documento de apoio/ficha de trabalho

Mod.0073AET

Pasta Modelos

Documento de apoio/ficha de trabalho c/avaliação

Mod.0073aAET

Pasta Modelos

Documento de apoio/ficha de trabalho c/avaliação(flexibilidade)

Mod.0073bAET

Pasta Modelos
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Documento

Modelo

Localização

Domínio de Autonomia Curricular

Mod.0097AET

Pasta Modelos

Elenco Modular

Mod.0026AET

EscolaPro.Org

Entrega de equipamentos

Mod.0060AET

EscolaPro.Org

Enunciado exame

Mod.0075aAET

Pasta Modelos

Enunciado Teste

Mod.0075AET

Pasta Modelos

Enunciado Teste (anos flexibilidade)

Mod.0075bAET

Pasta Modelos

Estatística conclusão - gráficos

Mod.0031AET

EscolaPro.Org

Estatística conclusão - percentagem

Mod.0033AET

EscolaPro.Org

Estatística turma - período

Mod.0034AET

EscolaPro.Org

Execução física alunos

Mod.0030AET

EscolaPro.Org

Execução física alunos total

Mod.0030aAET

EscolaPro.Org

Faltas aluno (por módulo/disciplina)

Mod.0042AET

EscolaPro.Org

Faltas aluno detalhado

Mod.0045AET

EscolaPro.Org

Faltas curso

Mod.0040AET

EscolaPro.Org

Faltas da turma

Mod.0041AET

EscolaPro.Org

Faltas por data

Mod.0053AET

EscolaPro.Org

Faltas turma por data

Mod.0043AET

EscolaPro.Org

Ficha de identificação e caracterização do aluno (PT - Mod.0107AET)

Mod.0111AET

Pasta Modelos

Horário professor

Mod.0017AET

EscolaPro.Org

Horários da turma

Mod.0050AET

EscolaPro.Org

Horários turma data

Mod.0019AET

EscolaPro.Org

Índice dossier coordenação de curso

Mod.0087AET

Pasta Modelos

Índice dossier direção de turma

Mod.0091AET

Pasta Modelos

Lista de alunos - fotos

Mod.0028AET

EscolaPro.Org

Lista de locais de FCT

Mod.0088AET

Pasta Modelos

Listagem de Alunos

Mod.0027AET

EscolaPro.Org

Listagem de códiogos professor

Mod.0018AET

EscolaPro.Org

Matriz exame

Mod.0074aAET

Pasta Modelos

Matriz teste

Mod.0074AET

Pasta Modelos

Modalidades de Apoio

Mod.0106AET

Pasta Modelos

Módulos atribuídos ao professor

Mod.0021AET

EscolaPro.Org

Notificação de repreensão registada

Mod.0122AET

Pasta Modelos

Ocorrência Disciplinar em sala de aula

Mod.0062AET

EscolaPro.Org

Ocorrência Disciplinar fora da sala de aula

Mod.0063AET

EscolaPro.Org

Ofício disciplina

Mod.0056AET

EscolaPro.Org

Ofício faltas injustificadas

Mod.0058AET

EscolaPro.Org

Ofício faltas metade

Mod.0059AET

EscolaPro.Org

Ofício faltas ultrapassou

Mod.0057AET

EscolaPro.Org

Ofício geral

Mod.0054AET

EscolaPro.Org

Ofício resultados escolares

Mod.0055AET

EscolaPro.Org

Orietações da elaboraçao da PAP

Mod.0116AET

Pasta Modelos

Parecer Pedagógico - Relação de necessidades

Mod.0077AET

Pasta Modelos

Pauta de exame

Mod.0013AET

EscolaPro.Org
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Documento

Modelo

Localização

Pauta disciplina

Mod.0010AET

EscolaPro.Org

Pauta final de curso - POCH

Mod.0011AET

EscolaPro.Org

Pauta modular

Mod.0009AET

EscolaPro.Org

Pauta módulos em atraso do ano

Mod.0012AET

EscolaPro.Org

Pauta módulos em atraso por período

Mod.0014AET

EscolaPro.Org

Percurso escolar

Mod.0005AET

EscolaPro.Org

Perfil do aluno

Mod.0046AET

EscolaPro.Org

Plano curricular

Mod.0025AET

EscolaPro.Org

Plano de trabalho individual

Mod.0066aAET

EscolaPro.Org

Plano de trabalho individual (2 assinaturas)

Mod.0066bAET

EscolaPro.Org

Plano de trabalho individual (CEF)

Mod.0066cAET

EscolaPro.Org

Plano de turma

Mod.0107AET

Pasta Modelos

Plano individual

Mod.0038AET

EscolaPro.Org

Professores por disciplina/módulo

Mod.0049AET

EscolaPro.Org

Protocolo instituição

Mod.0067aAET

EscolaPro.Org

Protocolo instituição (2 assinaturas)

Mod.0067bAET

EscolaPro.Org

Protocolo instituição (CEF)

Mod.0067cAET

EscolaPro.Org

Regimento do conselho de turma

Mod.0108AET

Pasta Modelos

Registo biográfico - ensino CEF

Mod.0004dAET

EscolaPro.Org

Registo biográfico - ensino profissional

Mod.0004cAET

EscolaPro.Org

Registo de contactos com os EE

Mod.0112AET

Pasta Modelos

Relação de necessidades

Mod.0123AET

Pasta Modelos

Relatório das deslocações efectuadas FCT

Mod.0090AET

Pasta Modelos

Relatório estatístico

Mod.0065AET

EscolaPro.Org

Relatório estatístico

Mod.0061AET

EscolaPro.Org

Relatório FCT

Mod.0096AET

Pasta Modelos

Relatório PAP_PAF

Mod.0095AET

Pasta Modelos

Relatório periódico de monitorização/avaliação de eficácia

Mod.0124AET

Pasta Modelos

Repreensão registada

Mod.0064AET

EscolaPro.Org

Sinalização ação social

Mod.0119AET

Pasta Modelos

Mod.001-SPO-AET

Pasta Modelos

Síntese Caracterização

Mod.0093AET

Pasta Modelos

Sumários disciplina

Mod.0051AET

EscolaPro.Org

Sumários turma

Mod.0029AET

EscolaPro.Org

Sumários turma data

Mod.0020AET

EscolaPro.Org

Tempos letivos por disciplina/módulo

Mod.0048AET

EscolaPro.Org

Tempos realizados por módulo

Mod.0052AET

EscolaPro.Org

Trabalho alunos

Mod.0100AET

Pasta Modelos

Trabalho alunos (anos flexibilidade)

Mod.0120AET

Pasta Modelos

Trabalho alunos c/ contra capa

Mod.0100aAET

Pasta Modelos

Trabalho alunos c/ contra capa (anos flexibilidade)

Mod.0120aAET

Pasta Modelos

Visita de estudo – ata reunião com EE

Mod.0079AET

Pasta Modelos

Visita de estudo – avaliação docente

Mod.0083AET

Pasta Modelos

Sinalização SPO
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Documento

Modelo

Localização

Visita de estudo – lista de participantes

Mod.0082AET

Pasta Modelos

Visita de estudo – Relatório (BD-PAA)

Mod.0084AET

Pasta Modelos

Visita de estudo 1 dia – autorização EE

Mod.0080AET

Pasta Modelos

Visita de estudo 2 ou mais dias – autorização EE

Mod.0081AET

Pasta Modelos

Vista de estudo – projeto (BD)

Mod.0078AET

Pasta Modelos

Vista de estudo/atividade - Avaliação alunos

Mod.0115AET

Pasta Modelos

Vista de estudo/atividade - Pedido de transporte

Mod.0114AET

Pasta Modelos
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