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I. ENSINO À DISTÂNCIA – Cursos Profissionais 

  

Neste nível de ensino, assume-se que os formandos já têm desenvolvida a sua 

autonomia, pelo que estarão preparados para desenvolver as 

atividades/tarefas/experiências de aprendizagem, com independência. Todavia, o 

apoio dos Pais e Encarregados de Educação será sempre importante. Assim, as 

atividades/tarefas/experiências de aprendizagem a desenvolver terão necessariamente de considerar as 

circunstâncias específicas de cada formando e respetiva família.   

Serão privilegiadas as atividades/tarefas/experiências de aprendizagem, realizadas de forma assíncrona, 

podendo, contudo, caso seja possível, ser desenvolvidas atividades/tarefas/experiências de aprendizagem síncronas, 

de forma a permitir a interação, em tempo real, com o docente e os colegas da turma. 

 

1- No 10º ano, primeiro ano do curso profissional: 
 

 No 10º ano, não há condições para a realização da Formação em Contexto 

de Trabalho (FCT), no período previsto. 

 Deverão, em substituição do Módulo 1 da FCT, ser lecionados módulos/UFCD 

do plano de formação do 2º ano do ciclo formativo, durante o 3º período 

deste ano letivo.  

 Ver quadro abaixo relativo aos módulos/UFCD a serem lecionados neste 

ano letivo no 3º período.  

 

 A reorganização da carga horária da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) no próximo ano letivo 

permitirá que: 

o Os formandos realizem, numa 1ª etapa, a FCT correspondente ao 10º ano (1º ano do ciclo 

Formativo). 

 a 1ª etapa de FCT se inicie em outubro para estar finalizada no final de novembro, 

tendo assim os Diretores de Curso de agilizar esta situação com as empresas parceiras 

ou entidades de acolhimento de estagiários. 

 a 2ª etapa de FCT se desenvolva nos prazos normais. 

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

(comum a todos os cursos) 

Disciplinas Módulos a lecionar no 

3.ºperíodo 

Horas a lecionar no 

3.ºperíodo 

Totalidade da carga horária 

do módulo 

Português M4 25h 36h 

Inglês M4 15h 25h 

  Francês (10IA) M2 15h 38h 

Área de Integração M3 20h 31h 

TIC M2 5h 20h 

Educação Física M5 – Ginástica II 10h 12h 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                        

 

 
 

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria 252 640 499 
URL: www.aedas.edu.pt  

Serv. administrativos: saafonsosanches@gmail.com 
 

 

      

3

 

COMPONENTE CIENTÍFICA / TECNOLOGICA 

Disciplinas Módulos/UFCD a lecionar no 
3.ºperíodo 

 

Horas a lecionar no 
3.ºperíodo 

Totalidade da carga horária 
do módulo/UFCD 

Matemática M B6 (10Q,10IA) 15h 40h 

M A3 (10DESP, 10ESTM) 10h 30h 

M A3(10N) 10h 33h 

M A6 (10M) 20h 28h 

Física e Química M F6 + E.Q1 (10M) 10h+9h 10h+9h 

Biologia M A5 (10ESTM) 10h 19h 

Geografia M B4(10IA) 10h 29h 

HCA M4 10h 20h 

Psicologia M P3 10h 25h 

Economia M5(10N) 20h 24h 

Geometria Descritiva M3(10Q) 10h 30h 

DCV M3 10h 30h 

DG M8 + M9 (10Q) 16h+16h 16h+16h 

OG M7 35h 36h 

Estudo do Movimento M3(10DESP) 10h 34h 

Desporto – Introdução UFCD9434 15h 25h 

Desportos Coletivos UFCD9441 15h 25h 

DIAEN UFCD9449 15h 25h 

DIAG UFCD7854+8598 21h+19h 25h+25h 

TA UFCD 04 10h 25h 

Gestão Controlo UFCD7852 10h 25h 

Biologia Humana UFCD 9149 25h 25h 

Serviços de Restauração e Bar UFCD 18 +19 25h+25h 25h+25h 

Segurança e Comunicação UFCD 812101003 10h 25h 

Serviços ao Cliente em Turismo UFCD 812101001 10h 25h 

TAT UFCD 812101012.1 30h 50h 

Marketing/Empreendedorismo UFCD 9101(10ESTM) 15h 25h 

Serviços de Massagem e Estética UFCD 9147 35h 50h 

Sistemas Operativos M2 10h 36h 

Arquitetura de Computadores M2 10h 36h 

Redes de Comunicação M4 20h 40h 

Programação de Sistemas de Inf. M17G + M9 30h + 10h 30h + 33h 

`  
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quarta-feira 
•cada grupo turma reunirá para estabelecer tarefas 

quinta-feira 

•o plano é montado pelo Diretor de Curso, coadjuvado pelo Diretor de Turma 

sexta-feira 

•o Diretor de  Turma envia o plano ao Formando e ao Encarregado de Educação. 

•O docente/  técnico especializado envia as tarefas/atividades aos formandos e aos Encarregados de 
Educação. 

2- Tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem  
 

As tarefas planificadas correspondem a metade do horário do formando, num total de 4h diárias. Estas 

tarefas abarcarão as diferentes disciplinas ao longo da semana. 

Todas as tarefas serão assíncronas, respeitando a gestão que o formando/ Encarregado Educação poderá 

fazer. 

3-Tempo de realização das atividades/tarefas/experiências de aprendizagem ONLINE 
 

Não haverá tarefas ONLINE, de caráter obrigatório. 

4 - Feedback ao aluno e ao Encarregado de Educação 
 

Todas as fichas enviadas terão de ser acompanhadas por um guião autocorretivo, a fim de apoiar o 

formando. 

Serão enviados guiões esclarecedores de como realizar a tarefa. 

Os Encarregados de Educação devem, dentro das suas possibilidades, acompanhar o formando. 

Os docentes e   técnicos especializados deverão enviar as avaliações (qualitativas e quantitativas) dos 

trabalhos realizados.  

5- Prazos 
 

O docente de cada disciplina ficará responsável pelo envio ao Diretor de Curso e Diretor de Turma do plano 

semanal das atividades da turma na quarta-feira anterior para, na sexta-feira, o Diretor de Turma poder enviar o 

plano de tarefas de todas as disciplinas a realizar na semana seguinte. 

6 - Trabalho de Planificação 
 
 Todo o trabalho de planificação será realizado em grupo-turma.  

 Cada docente/ técnico especializado dará o seu contributo para que o plano seja realizado.  

 O apoio direto aos formandos será feito, pelo Diretor de Curso e/ou Diretor de Turma num horário pré-

estabelecido. 
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Docente/  técnico especializado  
leciona os módulos/UFCD  

do 2º ano do ciclo formativo. 

Não completa o 
número de horas 

dos 
módulos/UFCD. 

Atribui uma classificação 
parcial. 

A classificação final só 
existirá quando finalizar 

todas as horas do 
módulo/UFCD. 

Enviar um documento com: 

-  a classificação parcial ; 

-o número de horas lecionadas. 
para o Diretor de Curso e para a 
Coord. dos C. Profissionais. 

Leciona a totalidade das 
horas dos módulos/UFCD. 

Atribui a classificação final 

Insere a classificação do 
módulo/UFCD no INOVAR. 

7  –Avaliação dos módulos/UFCD nas turmas do 1ºano do ciclo formativo 
 

Neste contexto de escola à distância, a avaliação dos módulos/UFCD lecionados no 3º período letivo, que fazem 

parte do plano de formação do 2º ano do ciclo formativo, deverá ter em consideração o seguinte: 

 

1. Os docentes lecionam os módulos/UFCD na totalidade ou apenas parte da carga horária dos mesmos. 

2. Esta situação resulta do número de dias de aulas do 3º período e do número de horas dos módulos/UFCD. 

3. Sendo assim observam-se 2 cenários possíveis: 

a) O docente/   técnico especializado leciona todas as horas dos módulos/UFCD, ficando assim o 

módulo concluído.  

i. Nesta situação, o docente/ técnico especializado classifica os formandos, relativamente a 

esse módulo/UFCD. 

ii. O docente / técnico especializado insere a classificação do módulo/UFCD no INOVAR. 

b) O docente/ técnico especializado leciona uma parcela das horas do módulo. 

i. O docente/ técnico especializado da disciplina elabora um documento: 

  Indicando o número de horas lecionadas. 

 Indicando a classificação atribuída a essas horas – será uma classificação parcial 

relativa ao número de horas lecionadas. A classificação final só será obtida após a 

conclusão da totalidade das horas do módulo/UFCD. 

ii. O docente/ técnico especializado da disciplina: 

 Envia o documento ao Diretor de Curso. 

 Envia o documento à Coordenadora do Cursos Profissionais. 
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8- Procedimentos relativos à organização dos documentos produzidos 
 

 

  O Diretor de Curso terá de organizar o Dossiê Pedagógico e o Dossiê de Coordenação de Curso numa 

modalidade virtual, havendo, posteriormente a necessidade de colocar os documentos nos respetivos dossiês 

físicos. 

 Sendo assim, no contexto de isolamento social o procedimento, que envolve todos os elementos do 

Conselho de Turma, será o seguinte: 

a) O Diretor de Curso prepara uma pasta virtual (Ex: 11DESP) onde vai guardar, todos os documentos 

devidamente identificados: 

i. Cria uma subpasta – onde guarda as pautas modulares; 

ii.  Cria uma subpasta por disciplina – onde guarda todos os documentos: 

 Trabalho/tarefas enviadas aos formandos. 

 Os resultados do trabalho dos formandos – ex: trabalhos resolvidos, imagens … 

b) Todos os docentes/ técnicos especializados enviam, entre 14 e 18 de maio, ao Diretor de Curso todas as 

pastas com documentos. 

i. Resultantes da atividade do final do 2º período (as 2 semanas de suspensão de atividades letivas 
presenciais) 
 

ii. Resultante da atividade letiva à distância do 3º período (até à semana de 14 de maio) 

iii. Estes documentos são as evidências do trabalho dos formandos e docentes- exigidas pelo POCH. 

c) Todos os docentes /   técnicos especializados enviam, ao Diretor de Curso, as pastas finais completas com 

todos os documentos devidamente identificados no final do período de aulas. Prazo de 12 de junho a 17 de 

junho 2020. 

 
 

 

 
Vila do Conde, 7 de abril de 2020 

 
                                                                            A Diretora do AE D. Afonso Sanches 
 
                                                                                 Ana Alice Lopes Rodrigues 

 


