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ADENDA
Manual de Medidas, Procedimentos e Princípios Orientadores para a Organização do
Ano Letivo 2020/2021
Escola Profissional Magestil
Regime de Ensino Misto e Não Presencial

Enquadramento
Na sequência do estado de pandemia e de emergência de saúde pública, decretado
internacionalmente a 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, causado pelo
Coronavírus SARS-CoV2(COVID-19), o Governo Português, no dia 11 de março de 2020, através
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais.
Neste contexto, o Governo decidiu, através do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril,
aprovar um conjunto de medidas, no âmbito da educação, destinadas a estabelecer um regime
excecional e temporário relativo à realização e avaliação das aprendizagens, ao calendário
escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário, às matrículas, à inscrição para
os exames finais nacionais e ao pessoal docente e não docente, de modo a assegurar a
continuidade do ano letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada
possível.
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, determinou
igualmente que, no dia 18 de maio de 2020, seriam retomadas as atividades letivas presenciais
nos 11.º e 12.º anos de escolaridade e nos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do
ensino secundário, mantendo como prioridade o combate à pandemia, num quadro de
levantamento gradual das medidas de confinamento.
Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, veio estabelecer medidas
excecionais de organização e funcionamento das escolas que garantissem a retoma dessas
atividades letivas presenciais em condições de segurança para toda a comunidade educativa.
No contexto atual, um novo diploma legal emitido pelo Governo Nacional, Dec. n.º 3-D/2021,
de 29 de janeiro, remete para a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de
20 de julho, que estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano
letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, que garantam, mais uma vez,
a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, visando as necessárias
condições de segurança.
As especificidades constantes da presente Resolução devem, no entanto, articular-se com as
regras já em vigor de organização do ano letivo nos estabelecimentos de ensino, previstas no
Despacho Normativo n.º 10-B/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 6
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de julho. O Dec. Lei n.º 10-B/2021, de 4 de fevereiro, vem ainda estabelecer as medidas
excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença Covid-19,
para 2021.
I – Regimes do Processo de Ensino e Aprendizagem
Devem considerar-se, enquanto Regimes do Processo de Ensino e Aprendizagem, o
Presencial, que constitui o regime regra, o Misto e o Não Presencial.
A transição entre os Regimes previstos na presente Resolução deve ser solicitada à DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde
competente.
Para efeitos da presente Resolução, considera-se:
a) «Regime Presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é
desenvolvido num contexto em que Alunos e Docentes estão em contacto direto, encontrandose fisicamente no mesmo local;
b) «Regime Misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades
presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;
c) «Regime Não Presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre
em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente Docentes e
Alunos;
d) «Trabalho Autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo Aluno sem a
presença ou intervenção daquele;
e) «Sessão Assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os Alunos
trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais
curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a
ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e
Docentes, em torno das temáticas em estudo;
f) «Sessão Síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos Alunos
interagirem online com os seus Docentes e com os seus pares para participarem nas atividades
letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos.
II – Gestão do Espaço Escolar (*)
A Escola promove uma gestão dos seus espaços escolares que permite assegurar o
cumprimento das orientações das autoridades de saúde, designadamente através:
a) Da implementação de uma gestão flexível dos seus espaços, procedendo a adaptações
funcionais que permitam maximizar os espaços em que os Alunos possam realizar atividades
letivas presenciais e trabalho autónomo;
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b) De uma gestão partilhada dos espaços, quando tal se apresente possível, ou mediante a
celebração de parcerias com outras entidades que disponibilizem espaços para esse efeito;
c) Da organização dos seus próprios espaços, sempre que possível, através da atribuição de
uma única sala ou espaço por turma.
(*) – Consultar o Regulamento Interno, Plano de Contingência da EPM e Manual de Medidas, Procedimentos e Princípios
orientadores para a organização do ano letivo 2020/2021

A Gestão do Espaço “Virtual” Escolar será ainda possível em Regime Não Presencial estando
asseguradas aulas, na modalidade de ensino à distância, garantindo a Escola a consolidação
das competências já adquiridas e o desenvolvimento de novas aprendizagens aos Alunos, com
recurso a ferramentas digitais.
III – Organização das Atividades Letivas em Diferentes Regimes
1. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas em Regime
Presencial (Consultar o Regulamento Interno, Plano de Contingência da EPM e Manual de Medidas, Procedimentos e
Princípios orientadores para a organização do ano letivo 2020/2021):

a) Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação
inclusiva, são desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário,
ser implementadas regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das
autoridades de saúde;
b) Sempre que se revele necessário, a Escola pode promover a reorganização dos horários
escolares, designadamente o funcionamento das turmas em turnos de meio dia, de forma a
acomodar a carga horária da matriz curricular.
2. Deve haver lugar à aplicação do Regime Misto quando se verifique, devido à pandemia da
doença COVID-19, a impossibilidade de a Escola manter as turmas em Regime Presencial e não
seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à
reorganização dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares ou por orientação
governamental.
Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no Regime Misto:
a) As atividades letivas e formativas devem ser realizadas com recurso às metodologias que a
Escola considere as mais adequadas, de acordo com as orientações da área governativa da
educação, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua
redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais;
b) O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre
atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo;
c) Compete à Escola proceder à revisão e ajustamento do planeamento curricular a que se
refere o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;
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d) Compete ainda à Escola adequar a organização e funcionamento do Regime Misto à carga
horária semanal de cada Disciplina (Módulo/Unidade de Formação de Curta Duração - UFCD),
tendo por base, na definição dos horários dos Alunos, designadamente, os seguintes
pressupostos:
i) Privilegiar a interação direta entre os Alunos e o Professor;
ii) Repartir a carga horária de cada Disciplina (Módulo/UFCD’s) entre atividades presenciais,
sessões síncronas e trabalho autónomo;
iii) Alternar as atividades presenciais com o trabalho autónomo.
e) O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orientações dos Docentes das
respetivas Disciplinas (Módulo/UFCD’s), podendo eventualmente ser coadjuvado por uma
equipa de Professores constituída para esse efeito, sendo realizado com recurso, entre outros, a
ferramentas e recursos digitais;
f) O Coordenador de Curso, coadjuvado pelo(s) respetivo(s) Orientador(es) de Turma, deve
adaptar o planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, com as
necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada Aluno, garantindo as
aprendizagens de todos;
g) Compete aos Professores o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas
realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da
participação dos Alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas
pela Escola e por cada Aluno;
h) Compete ao Coordenador de Curso, coadjuvado pelo(s) respetivo(s) Orientador(es) de
Turma, promoverem a articulação entre os Professores da turma, tendo em vista o
acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos Alunos, promovendo uma
utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às
aprendizagens.
I) Compete à Direção Pedagógica assegurar a realização de Reuniões de Conselho Técnico por
Curso e de Conselho de Turma entre Professores que decorrerão em modo misto, presencial e,
tanto quanto possível, à distância com recurso a meios digitais.
j) As Reuniões com Pais/Encarregados de Educação devem realizar-se em modo misto,
presencial e, tanto quanto possível, à distância com recurso a meios digitais.
3. O Regime Não Presencial ocorre nas situações de suspensão das atividades letivas e
formativas presenciais na Escola, sendo desenvolvido através de sessões síncronas e
assíncronas, adotando a Escola as metodologias que considere mais adequadas, tendo por
referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais.
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Para o efeito, a Escola elaborou e implementa, sob orientação e apoio dos serviços
competentes da área governativa da educação, um Plano de Ensino à Distância, cujas
orientações integra no seu Plano Anual de Atividades, adequado ao contexto da comunidade
educativa e podendo articular-se com entidades que se constituam como parceiras.
Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e formativas no Regime Não
Presencial:
a) Cabe à Escola adequar a organização e funcionamento do Regime Não Presencial,
fazendo repercutir a carga horária semanal da matriz curricular no planeamento semanal das
sessões síncronas e assíncronas;
b) Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, compete ao Conselho de Turma adequar as
opções curriculares, as estratégias de trabalho, o trabalho interdisciplinar e de articulação
curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de Alunos, às especificidades do Regime Não
Presencial, com vista à prossecução das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória e à promoção do sucesso escolar de todos os Alunos;
c) O Coordenador de Curso, coadjuvado pelo(s) respetivo(s) orientador(es) de turma, deve
adaptar o planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, com as
necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada Aluno, garantindo as
aprendizagens de todos;
d) Os Professores devem proceder ao registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das
tarefas realizadas nas sessões síncronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação
dos Alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramentas utilizadas pela Escola e
por cada Aluno;
e) Compete ao Coordenador de Curso, coadjuvado pelo(s) respetivo(s) Orientador(es) de
Turma, promoverem a articulação entre os Professores da turma, tendo em vista o
acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar pelos Alunos, promovendo uma
utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às
aprendizagens.
f) Compete à Direção Pedagógica assegurar a realização de Reuniões de Conselho Técnico por
Curso e de Conselho de Turma entre Professores que decorrerão exclusivamente à distância
com recurso a meios digitais.
g) As Reuniões com Pais/Encarregados de Educação
exclusivamente à distância, com recurso a meios digitais.

devem realizar-se

em modo

3.1 Deveres dos Alunos em Regime Não Presencial
a) Quanto aos deveres dos Alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar,
aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem como no
Regulamento Interno da Escola e respetiva Adenda, Plano de Contingência e Manual de
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Medidas, Procedimentos e Princípios Orientadores para a organização do Ano Letivo 2020/2021,
estando os Alunos obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos,
designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das atividades
propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente.
b) Nas aulas síncronas, é obrigatório que os Alunos tenham as câmaras ligadas (**), com
microfone operacional(**) e o material necessário à respetiva Disciplina (Módulo/UFCD’s),
nomeadamente, manuais, cadernos, materiais de escrita, entre outros.
c) O não cumprimento das regras apresentadas no ponto anterior durante as aulas síncronas,
dará lugar ao registo de uma falta de material;
d) O Aluno deve assistir às aulas síncronas num ambiente tranquilo e adequado, com postura e
indumentária apropriadas, como se estivesse numa sala de aula;
(**) - Dec. Lei n.º 10-B/2021, 4 de fevereiro - Medidas Excecionais e Temporárias na Área da Educação, no Âmbito da Pandemia da
Doença Covid-19, para 2021

e) Durante uma aula síncrona, o Aluno não pode comer e deve evitar qualquer tipo de ruídos,
mantendo o microfone desligado;
f) Quando pretender fazer uma intervenção, o Aluno deve assinalar a sua intenção com o
símbolo adequado disponível na plataforma digital e aguardar pela permissão do Professor.
Para intervir, deve ligar o microfone, falar e desligá-lo logo após a intervenção;
g) No início de cada aula síncrona, o Aluno deve ter atenção às orientações do Professor;
h) O chat só deverá ser utilizado para colocar questões ou comentar o assunto que estiver a ser
apresentado;
i) O Aluno deve estar ciente e respeitar as normas de Etiqueta Digital;
j) O Aluno deve acompanhar atentamente as aulas síncronas e responder às questões
colocadas pelo Professor sempre que solicitado;
l) O Aluno deve solicitar a ajuda do Professor sempre que necessário;
m) Os trabalhos apresentados pelos Alunos devem estar sempre devidamente identificados, de
forma legível e realizados de forma rigorosa, cumprindo os prazos estabelecidos pelos
Professores.

3.2 Recursos Técnicos em Regime Misto e Não Presencial
a) Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o Aluno se encontre impossibilitado
de participar nas sessões síncronas, deve a Escola disponibilizar o conteúdo das mesmas por
forma a que o Aluno aceda aos conteúdos em sessões assíncronas;
b) A EPM vai disponibilizar aos Alunos licenças Adobe (SW65291795BB04A12 Adobe Creative
Cloud Teams-Named Lic. Edu-K12) (500 500.0 4.98 2,490.00 Multilingua-Multiple Platforms
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Licensing Subscription) para que, a partir de suas casas, tenham acesso a todas as ferramentas
necessárias no acompanhamento das aulas e na realização de projetos online;
c) Aos Alunos que não possuam os recursos/equipamentos necessários para o
acompanhamento das aulas à distância e para a realização dos projetos em curso, e a título
excecional, mediante autorização por escrito do respetivo Encarregado de Educação, a Escola
permite o acesso às suas instalações para esse mesmo efeito, garantindo o cumprimento de
todas as orientações de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde;
d) Os Professores, para assegurarem as aulas online, utilizam o recurso a diferentes canais de
comunicação com os Alunos, nomeadamente, através do Classroom, do Google Meet, do
Hangouts, do WhatsApp (este último apenas para esclarecimento rápido de questões aos
Alunos e apoiar de uma forma mais informal e imediata) e também do próprio email, uma vez
que todos os Alunos possuem uma conta de email institucional da Escola através da Google,
facilitando o acesso a todas estas plataformas digitais;
e) Na EPM consideramos duas formas distintas de ensino à distância, o método atualmente
designado de e-learning, que se apoia em ferramentas digitais online, numa versão síncrona
em que o Professor e os Alunos estão em aula em simultâneo, e neste caso os Professores
recorrem habitualmente ao Classroom da Google, ao Google Meet (para atividades com recurso
a imagem em tempo real) e ao canal Hangouts também da Google.
Este é o modelo que mais se assemelha ao do ensino presencial, pois a interação é mais direta
e os Professores podem facultar muito facilmente informação documental aos Alunos e solicitar
a sua colaboração/participação que, tendo dúvidas poderão também esclarecê-las com os
Professores em tempo real. Para além de permitirem um maior estímulo visual e
acompanhamento da aula, estas ferramentas digitais permitem ainda a gravação de conteúdos,
o que pode ser útil ao Aluno após a conclusão de cada aula. Os chats (como o Hangouts)
permitem igualmente a troca de mensagens entre todos os intervenientes em tempo real o que,
do ponto de vista da interação pedagógica, se torna mais uma ferramenta disponível.
De forma assíncrona, Professores e Alunos conseguem comunicar sem estarem em aula ao
mesmo tempo, utilizando principalmente o email para interagirem entre si. Os Professores
apresentam os briefings dos trabalhos e efetuam a recolha dos mesmos após as tarefas
concluídas. Desta forma, as atividades tornam-se mais flexíveis no tempo e dependem da
autonomia e responsabilidade de cada Aluno, respeitando sempre os diferentes tempos de
aprendizagem e cumprindo-se os prazos definidos por parte dos Professores.
A melhor estratégia adotada por todos os intervenientes será sempre a que aposta na relação
de proximidade. Dar aos Alunos a confiança necessária e o exemplo para que possam seguir o
seu percurso e sentirem-se confortáveis em questionar e esclarecer dúvidas que vão surgindo
naturalmente ao longo de todo o processo de aprendizagem, seja presencialmente ou à
distância com recurso às ferramentas certas (seguras).
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3.3 Assiduidade em Regime Misto e Não Presencial
Em Regime Misto e Não Presencial aplicam-se as regras de assiduidade previstas no
Regulamento Interno da EPM para o Regime Presencial.
3.3.1 Justificação de Faltas
a) Em caso de falta(s), o Encarregado de Educação deve justificar a(s) mesma(s), no prazo
previsto no Regulamento Interno da EPMagestil, enviando ao Orientador de Turma o
comprovativo da justificação, em conformidade com os motivos previstos no referido
Regulamento.
b) Durante o período de Ensino à Distância, será dispensada a utilização dos impressos de
justificação de faltas que deveriam ser entregues aos Orientadores de Turma juntamente com
os comprovativos de falta que são adquiridos habitualmente na Reprografia da Escola. A sua
entrega deverá ser regularizada aquando do regresso às aulas presenciais.

3.4 Avaliação em Regime Misto e Não Presencial
a) Durante o período de Ensino à Distância, a Avaliação dos Alunos nas diferentes Disciplinas
será realizada de acordo com os critérios de avaliação previstos para o ensino não presencial de
cada um dos Módulos/UFCD’s definidos pelo(s) respetivo(s) Professor(es).
b) Aquando do regresso ao regime de ensino presencial, estes critérios serão conciliados com
os critérios de avaliação definidos para o ensino presencial.
c) Os Critérios de Avaliação em qualquer dos regimes de aulas, presencial ou à distância, serão
sempre apresentados aos Alunos por cada Professor.
d) Quando não seja possível cumprir a totalidade das horas previstas nos respetivos referenciais
de formação em Regime Presencial, cabe à Direção e Direção Pedagógica da Escola, ouvido o
Conselho de Turma, decidir sobre a avaliação final de cada Aluno e correspondente conclusão e
certificação do Curso;
e) Na avaliação final dos Cursos a que se refere a alínea anterior, a Escola terá por referência o
nível de competências evidenciado pelos Alunos face ao perfil de competências definido para
cada Curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
f) Nos Cursos a que se refere a alínea anterior, para efeitos de avaliação, devem ter lugar em
Regime Presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, as
Disciplinas (Módulos/UFCD’s) de natureza prática e a Formação em Contexto de Trabalho que
não possam ter lugar em Regime Misto ou Não Presencial, por requererem a utilização de
espaços, instrumentos ou equipamentos específicos;
g) As Reuniões de Conselho de Turma no final de cada período letivo estão asseguradas em
qualquer dos Regimes do Processo de Ensino e Aprendizagem.
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h) Durante o Regime Não Presencial as Reuniões de Avaliação realizar-se-ão em formato online.
i) Os Encarregados de Educação recebem as Fichas de Informação com as classificações e
apreciações qualitativas sobre os seus educandos por email e ainda poderão aceder para o
efeito à plataforma E-Schooling através da sua Senha de Acesso.
3.5 Alunos com Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão
a) O apoio aos Alunos para quem foram mobilizadas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à
Inclusão será mantido e as estratégias em curso definidas pela equipa de Professores
asseguradas, sendo necessário, em alguns casos, uma reavaliação e adequação ao novo
formato de ensino exclusivamente online neste Regime Não Presencial.
b) A Direção Pedagógica fará o acompanhamento aos Professores, nas adaptações curriculares
e no desenvolvimento das competências e aprendizagens necessárias a cada caso e, sempre
que necessário, haverá lugar à reformulação do Relatório Técnico-Pedagógico do Aluno.
c) No Regime Misto, as atividades a realizar são efetuadas na própria Escola para os Alunos
com Medidas Seletivas e Adicionais, sempre que assim se justifique.
d) No Regime Não Presencial, será revisto o Relatório Técnico-Pedagógico de cada Aluno
pelos Professores em Reunião de Conselho de Turma;
e) As tarefas e a sua calendarização, bem como o tipo de comunicação e materiais utilizados na
formação dinâmica das atividades podem ter de ser ajustadas ao ritmo de trabalho e à
capacidade de resposta dos Alunos, face ao seu Relatório Técnico-Pedagógico e às
competências necessárias ao Perfil de Saída do Curso Profissional visado, atendendo à
legislação em vigor.
f) A articulação permanente entre os Professores e os Alunos em causa e o diálogo regular
entre o Orientador de Turma e os Encarregados de Educação são determinantes em todas as
intervenções realizadas e na garantia do sucesso escolar dos Alunos.
3.6 Formação em Contexto de Trabalho – FCT em Regime Misto e Não Presencial
Segundo o Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro:
1. Os Alunos que já estavam a realizar a FCT no momento em que a atividade das Escolas foi
suspensa, podem continuar a realizá-la em regime presencial, sempre que estejam reunidas as
seguintes condições:
i) as entidades de acolhimento demonstrem disponibilidade para receber os alunos e reúnam
todas as condições de segurança;
ii) os Alunos ou respetivos Encarregados de Educação, quando aqueles são menores de idade,
expressem, por escrito, a sua concordância.
2. De acordo com o aditamento do art.º 31º-C do Decreto Lei n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro,
conforme previsto no Decreto Lei n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro, a atividade formativa pode
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ser excecionalmente substituída por formação no regime à distância, aplicando-se o disposto à
FCT.
3. Assim, caso não estejam reunidas as condições, nomeadamente do lado das Entidades de
Acolhimento, para que os Alunos realizem FCT presencialmente, deverá equacionar-se a
possibilidade de realização da FCT em regime semelhante ao do teletrabalho, o que possibilita
ao Aluno ser acompanhado pelo responsável da Entidade de Acolhimento e entrar em contacto
com o mundo do trabalho, realizando tarefas e atividades para a Entidade de Acolhimento e
permitindo um conhecimento e uma experiência que a prática simulada substitui. Caso esta
alternativa seja viável, deverão ser considerados como prioritários os alunos do 3º ano de
formação.
4. Caso não seja possível a realização da FCT em regime semelhante ao do teletrabalho, os
alunos do 3º ano de formação deverão realizar a prática simulada.
5. À semelhança do ano letivo anterior, caso não haja condições para a realização da FCT em
contexto presencial para os Alunos dos 1º e 2º anos de formação, a Escola pode optar, em
alternativa, por lecionar Módulos/UFCD’s que inicialmente se previa serem desenvolvidos no
próximo ano de formação, de forma a maximizar as aprendizagens deste ano e permitir a
reorganização da carga horária da FCT no(s) ano(s) seguinte(s) do ciclo de formação.
6. Todas as alterações ao plano de formação implicam a solicitação de alteração na plataforma
SIGO.

3.7 Prova de Aptidão Profissional- PAP em Regime Não Presencial
a) As Apresentações das Provas de Aptidão Profissional devem ser realizadas presencialmente,
e perante um Júri interno e externo, entre os meses de junho e de setembro, salvaguardando
as dimensões específicas, nomeadamente quanto à constituição do Júri, que deverá contar com
o número mínimo de membros previstos na legislação;
b) Na impossibilidade de as Apresentações das Provas de Aptidão Profissional se realizarem
presencialmente deverá ser equacionada a possibilidade de se recorrer à Defesa das PAP’s à
distância, em formato online e de forma síncrona, assegurando que não se percam as
competências associadas a este momento de apresentação formal, na interação com o júri, com
a assistência, na capacidade de superação e de argumentação por parte dos Alunos, no
manuseamento dos recursos materiais, entre outros aspetos que são valorizados na Defesa de
uma Prova, que como o nome indica avalia aptidões profissionais;
c) A Defesa da Prova de Aptidão Profissional realizada à distância e com recurso a ferramentas
digitais, como refere o ponto anterior, só será possível mediante decisão da Direção da Escola
ouvido o Conselho Pedagógico;
d) Em último recurso, poderá a Direção da EPM decidir, ouvido o Conselho Pedagógico, e
mediante orientações da Tutela, optar por adiar a data de realização das Apresentações das
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Provas de Aptidão Profissional para uma data a definir no ano civil em curso, sem prejuízo da
conclusão do Ciclo de Formação em causa.
3.8 Épocas de Recuperação Especiais de Módulos/UFCD’s em Regime Não Presencial
a) As datas previstas em Calendário Escolar para realização das Épocas Especiais de
Recuperação de Módulos serão respeitadas, tanto quanto possível, devendo os Alunos ser
avisados pelo Orientador de Turma, caso haja alguma alteração ao referido Calendário que se
encontra publicado no site oficial da EPM.
b) A realização dos Módulos/UFCD’s deverá acontecer com recurso a meios digitais, salvo raras
exceções em que deverá ter lugar presencialmente por indicação do Coordenador de Curso e
Orientador de Turma, e a sua inscrição, em qualquer dos casos, deverá realizar-se online.
c) Para inscrição aos Módulos/UFCD’s, e durante o período de ensino à distância, os Alunos
deverão receber por email as Ficha de Inscrição aos Módulos, que devem preencher
corretamente com o auxílio dos Orientadores de Turma e, dentro dos prazos de inscrição
anunciados previamente em comunicado via email, enviarem igualmente por email à Secretaria
da Escola, para o endereço: escola@magestil.pt
d) Depois de enviada a Ficha de Inscrição, a Secretaria processa a Fatura que remete ao Aluno/
Encarregado de Educação para que o pagamento seja efetuado por transferência bancária e
consequentemente ser-lhe-á enviado o Recibo.
e) Caso haja dificuldade em efetuar o pagamento na altura devida, o Aluno/Encarregado de
Educação deve enviar juntamente com a Ficha de Inscrição aos Módulos, dirigida à Direção,
uma carta expondo a situação e apresentando uma proposta de solução para aprovação.
f) Caso não se verifiquem estes procedimentos, chegada a data de realização de Módulos na
Época seguinte, os Alunos não poderão recuperar os Módulos em atraso de acordo com o
Calendário/Horário de Recuperações que lhes será, a seu tempo, comunicado.
g) Na Época Extraordinária de Recuperação de Módulos de Maio, aplicam-se os mesmos
procedimentos.
3.9 Matrículas em Regime Não Presencial
3.9 .1 Renovação de Matrículas em Regime Não Presencial
1. A EPM envia aos Alunos e aos Encarregados de Educação, quando os Alunos forem menores
de idade, através do Orientador de Turma, os documentos necessários à Renovação de
Matrícula para o ano letivo seguinte já preenchidos;
2. Depois de devidamente confirmados e assinados deverão ser entregues na Secretaria da
Escola para oficializar a referida Renovação de Matrícula, de acordo com os procedimentos
estabelecidos para o efeito (devem consultar o Anexo Renovação de Matrículas que lhes será
também enviado na altura);
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3. A entrega dos documentos para oficializar a Renovação de Matrícula, deve respeitar a data
prevista que deve ser agendada com a Secretaria da Escola por marcação nos dias previstos em
Calendário por Turma e/ou Curso Profissional, a consultar na altura.
4. No ato de Renovação de Matrícula, devem certificar-se de que todos os impressos estão
devidamente preenchidos e assinados, os documentos de identificação pessoal dentro da
validade e demais elementos obrigatórios reunidos, para que o processo administrativo seja
célere.
5. Os Alunos que têm Módulos/UFCD’s em atraso e pretendam inscrever-se para a realização
dos mesmos na Época Especial de Recuperação de Setembro seguinte deverão fazê-lo
no ato da Renovação de Matrícula (preenchendo a Ficha de Inscrição que lhes será enviada em
anexo), após confirmação dos mesmos com o Orientador de Turma, procedendo ao seu
pagamento juntamente com a Renovação da Matrícula.
6. Os Alunos que pretendam candidatar-se à Bolsa de Mérito para o Ano Letivo
seguinte têm obrigatoriamente de cumprir os requisitos que constam das Notas Informativas
em vigor na altura e que lhes serão enviadas em anexo também por email.
7. As candidaturas à ASE - Ação Social Escolar, requer uma lista de elementos obrigatórios e
elegíveis para o efeito que igualmente será enviada em documento anexo, por email, com toda
a informação para Alunos sem escalão de abono que pretendam solicitar apoios junto da
Secretaria da Escola.
4. Centro de Atividades e Recursos – CAR em Regime Misto e Não Presencial
a) A possível redução de algum dos serviços do Centro de Atividades e Recursos - CAR terá
como contrapartida o serviço acrescido das licenças Adobe (SW65291795BB04A12 Adobe
Creative Cloud Teams-Named Lic. Edu-K12) (500 500.0 4.98 2,490.00 Multilingua-Multiple
Platforms Licensing Subscription) que a EPMagestil adquiriu e vai disponibilizar aos alunos para
que, a partir de suas casas, tenham acesso a todas as ferramentas necessárias no
acompanhamento das aulas e na realização de projetos.
b) O apoio de psicologia e acompanhamento ao aluno continuará a ser prestado, mas na
modalidade online, assim como todo o apoio que é dado pelos professores aos alunos na
recuperação de Módulos/UFCD’s em época especial.
5. Pais/Encarregados de Educação
a) O contacto com Pais/Encarregados de Educação deve manter-se por email, por telefone ou
por videoconferência ao longo de todo o ano letivo, de acordo com o horário de atendimento
comunicado pelos Orientadores de Turma.
b) Sempre que o horário de atendimento a Pais/Encarregados de Educação sofrer uma
alteração, por efeito de uma possível alteração do horário semanal das turmas e consequente
disponibilidade do Orientador de Turma, seguira por email informação atualizada.
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c) Toda a informação relativa ao aproveitamento, comportamento e assiduidade dos Alunos
está disponível na plataforma E-Schooling a que os Pais/Encarregados de Educação dos Alunos
podem aceder a partir de uma Senha de Acesso que lhes foi enviada no início do ano letivo pelo
Orientador de Turma.
d) O contacto regular de Pais/Encarregados de Educação com a Escola, através dos
Orientadores de Turma, é fundamental no acompanhamento do desenvolvimento académico
dos Alunos.
6. Proteção de Dados em Regime Misto e Não Presencial
a) A EPM recomenda Alunos e aos Encarregados de Educação que sigam as boas práticas
respeitantes à proteção de dados, designadamente abstendo-se de tratar dados pessoais que
não sejam essenciais para a finalidade pedagógica e adotando comportamentos responsáveis
quando disponham de acesso a dados pessoais de Alunos, Professores e de outros titulares dos
dados que possam incidentalmente ser visados por elas, pois a segurança de todos depende de
cada um de nós. Neste sentido, remetemos para o cumprimento das alíneas r) e s) do art.º 7
do Regulamento Interno que se aplica na utilização de plataformas de suporte ao ensino à
distância.
b) No Dec. Lei n.º 10-B/2021, 4 de fevereiro - Medidas Excecionais e Temporárias na Área da
Educação, no Âmbito da Pandemia da Doença Covid-19, para 2021, podemos encontrar
informação explicita relativamente ao recurso autorizado a meios digitais destinado a fins
académicos, "Ainda na esteira do previsto no Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021,
de 28 de janeiro, dispõe-se que pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de
ensino não presencial e na medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios
telemáticos."
7. Dúvidas de Interpretação
As dúvidas de interpretação e aplicação do presente Regulamento serão resolvidas por
deliberação da Direção da EPM, que poderá ouvir os respetivos Órgãos da Escola.
Lisboa, 08 de fevereiro de 2021
A Direção
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