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CIRCULAR N.º 6/21_22
de 15 de fevereiro de 2022

ASSUNTO: CIRCULAR DE OPERACIONALIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Estimados alunos, encarregados de educação, mentores e todos os colaboradores da

ESPRODOURO;

Na sequência das alterações implementadas circulares ao longo dos anos, sendo que

algumas medidas revestem caráter temporal, vimos pela presente informar as que se

mantêm em vigor e alguns procedimentos normativos que podem ser mais dúbios

neste novo processo de aprendizagens, tornando-se importante criar uma circular de

operacionalização pedagógica, até que decorra a devida adaptação do regulamento

interno, pelo que a mesma assume caráter regulatório.

Tendo também em conta a passagem deste processo pandémico a um estado menos

gravoso para a saúde de todos e tendo em conta que começa a ser possível voltar a

uma maior normalidade, torna-se imperativo regulamentar algumas recomendações

para os novos processos de Aprendizagens Essenciais em Empresa, Recuperação de

Aprendizagens 21/23 e Recuperação de Aprendizagens e Horas em Empresa, é

realizada a presente circular que se rege pelos pontos seguintes.

Assim, somos a determinar com efeitos em todo o ano letivo 2021/2022 e de forma

continuada, que se cumpra e faça cumprir.:

CIRCULARES QUE DEVEM SER CONSIDERADAS EM VIGOR

1. Tendo em conta que os procedimentos pedagógicos devem ser mantidos no

respeito da melhor aprendizagem para os alunos, tendo em conta a autonomia

do mentor, as circulares previstas no próximo ponto, devem manter-se em vigor

até à sua substituição explícita.

2. As circulares que devem manter-se em vigor (excetuando as restrições devidas

a pandemia e questões relacionadas com o teletrabalho que se revestiram de

caráter temporário), são as seguintes com os seguintes assuntos:

a. CIRCULAR N.º 2/19_20 - Sobre declarações de tempo de serviço

https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2022/01/CIRCULAR-219_20.pdf
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b. CIRCULAR N.º 3/19_20 - Procedimentos Pedagógicos

c. CIRCULAR N.º 4/21_22 - Modelo implementado de Aprendizagens em

Empresa e Flexibilidade Curricular

d. CIRCULAR N.º 5/21_22 - Preenchimento de Aprendizagens Essenciais

3. Recordamos que o Regulamento Interno deve ser observado por todos os

mentores e alunos, principalmente no que respeita à execução das aulas.

Tendo sido informado que existem motivos para “não dar aulas” ou “para não

estar em aula porque não se está a dar matéria”, venho esclarecer que não

existe qualquer autorização para que a aula do mentor não decorra na sua

totalidade e normalidade. Assim, reiteramos que deve existir uma leitura atenta

do regulamento interno, incluindo as consequências previstas;

4. Informamos ainda que caso não esteja a ser cumprido o regulamentado nas

circulares acima descritas e/ou no Regulamento Interno da ESPRODOURO, tal

deve ser comunicado de imediato para o mail do Diretor Geral e Pedagógico -

fernando.rodrigues@esprodouro.com - para que sejam tomadas as devidas

providências, sendo um dever de todos contribuir para a qualidade do ensino,

zelando pelo bom decorrer das aulas e das aprendizagens.

RECOMENDAÇÕES PARA PRESENÇA EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO

1. Amanhã (dia 16 de fevereiro de 2022) iniciamos um novo ciclo de presença nas

entidades de acolhimento com o 10º ano, que se estenderá a todos os alunos

no futuro. Assim é importante que toda a comunidade distinga 4 elementos

essenciais:

a. AEE - Aprendizagens Essenciais em Empresa - Momento em que o

alunos trabalha em contexto de empresa, submetendo Aprendizagens

Essenciais das disciplinas da componente sociocultural e científica em

trabalho assíncrono. Durante este período os alunos têm 6h de trabalho

e 1h síncrona obrigatória na entidade de acolhimento. As evidências de

aprendizagem devem ser submetidas obrigatoriamente no Google

Classroom.

b. FCT - Formação em Contexto de Trabalho - Decorrer após terminarem

as AEE, inicia a FCT que tem a duração de 7h diárias contendo apenas

componente prática (sem aulas online) na entidade de acolhimento

conforme descrito no regulamento de FCT;

https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2022/01/CIRCULAR-319_20.pdf
https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2022/01/CIRCULAR-4_21_22_signed.pdf
https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2022/02/CIRCULAR-5_21_22-_signed.pdf
https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2020/04/RI_2021_2022-3.pdf
https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2020/04/RI_2021_2022-3.pdf
mailto:fernando.rodrigues@esprodouro.com
https://esprodouro.com//wp-content/uploads/2019/09/Regulamento_FCT_Aprovado.pdf
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c. RAHE - Recuperação de Aprendizagens e Horas em Empresa - A pedido

do aluno e em conjunto com o Gestor de Aluno, é realizado um mapa de

Recuperação de Horas (faltas) e/ou Aprendizagens (módulos ou

aprendizagens essenciais em falta), sendo acordado com a empresa

que o mesmo possa decorrer em período de férias ou fora das 35h

semanais previstas nas AEE/FCT. Deve ser criado na disciplina de

Classroom de cada mentor o espaço para submissão dessas evidências

(não deve ser criada nova disciplina para recuperação de horas).

d. PAPE - Prova de Aptidão Profissional em Empresa - O aluno, pode

decidir realizar a componente prática da sua PAP na entidade de

acolhimento, cumprindo o Regulamento de PAP em vigor, podendo

prolongar por isso a sua presença na entidade de acolhimento com

potencialidade de utilização de equipamentos e mentoria especializada

na entidade onde realiza o seu percurso. Toda a apresentação da

mesma deve ser em local a definir pela escola, devendo apenas ser

trabalhada e caso necessário gravando em vídeos ou outros suportes a

atividade que realizou.

2. Este ano, muitas das entidades de acolhimento vão oferecer bolsas de apoio,

alojamento e alimentação, ou até a lavagem da roupa (depende de cada

instituição). Por esse motivo, pedimos a todos os alunos, gestores e

orientadores, o maior profissionalismo no contacto com estas entidades, que

estão a realizar um esforço de nos apoiar, querendo também nós, entregar o

melhor que sabemos e podemos. Qualquer questão que surja, devem contactar

de imediato a Aliança Perfeita (aliancaperfeita@esprodouro.com) que tratará

de encontrar a melhor solução sem que os vossos direitos sejam violados, mas

garantindo também que cumprem os vossos deveres;

3. Os transportes para a entidade de acolhimento são da responsabilidade do

encarregado de educação, devido ao facto de ser atribuída bolsa ao aluno para

fins de alojamento ou transporte. No caso dos alunos sem bolsa, deve ser

solicitado pelo Encarregado de Educação ao Gestor de Aluno o apoio social da

escola, caso possível;

4. Não será possível a presença em entidades que não tenham contrato

estabelecido com a escola que preveja as AEE;

https://esprodouro.com//wp-content/uploads/2019/09/Regulamento_PAP_Aprovado.pdf
mailto:aliancaperfeita@esprodouro.com
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5. Em ERASMUS aplicam-se as mesmas regras e condições podendo decorrer em

simultâneo a presença em ERASMUS e as atividades acima descritas.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (Transcrição de mail enviado a 3/2/2022)

1. A definição das aprendizagens essenciais, que podem ser consultadas em

https://www.anqep.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=476&fileNa

me=AE_CursosProfissionais.zip consiste, de acordo com o site da DGE em:

a. "As Aprendizagens Essenciais são documentos de orientação curricular

base na planificação, realização e avaliação do ensino e da

aprendizagem, e visam promover o desenvolvimento das áreas de

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade

Obrigatória.

b. Tendo sido construídas a partir dos documentos curriculares existentes,

as AE são a base comum de referência para a aprendizagem de todos os

alunos, isto é, o denominador curricular comum, nunca esgotando o que

um aluno tem de aprender. Desta forma, constituem-se, a par com o Perfil

dos Alunos, como o referencial para a avaliação externa.

c. A componente do referencial curricular designada por Aprendizagens

Essenciais expressa a tríade de elementos — conhecimentos,

capacidades e atitudes — ao longo da progressão curricular, explicitando:

i. o que os alunos devem saber (os conteúdos de conhecimento

disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados

concetualmente, relevantes e significativos);

ii. os processos cognitivos que devem ativar para adquirir esse

conhecimento (operações/ações necessárias para aprender);

iii. o saber fazer a ele associado (mostrar que aprendeu), numa dada

disciplina — na sua especificidade e na articulação horizontal

entre os conhecimentos de várias disciplinas —, num dado ano de

escolaridade.

d. Tudo isto integrado no ciclo respetivo e olhado na sua continuidade e

articulação vertical, ao longo da escolaridade obrigatória."

2. Assim, cada mentor deve gerar uma evidência de aprendizagem por aluno, por

cada aprendizagem adquirida, por exemplo, se é suposto o aluno aprender a

https://www.anqep.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=476&fileName=AE_CursosProfissionais.zip
https://www.anqep.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=476&fileName=AE_CursosProfissionais.zip
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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redigir um texto crítico, a evidência da aprendizagem, será o texto crítico com

as características que o mesmo deva ter, avaliado posteriormente pelo mentor.

3. A grande mudança passa a ser a geração da evidência de aprendizagem,

quando antes a evidência era apenas a presença e o conteúdo ministrado

(sumário). No caso da componente tecnológica, os mentores devem evidências

as aprendizagens dos objetivos das suas UFCD (disponíveis em

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdPesquisa) ou das tarefas com os

conhecimentos das suas UC (https://catalogo.anqep.gov.pt/ucPesquisa). Deve

desta forma existir uma evidência de cada aprendizagem por cada aluno.

4. Quando termina o módulo/UFCD/UC o mentor deve entrar no Painel Geral das

Aprendizagens Essenciais, selecionar após a área de PROFESSORES o curso a

que se referem as Aprendizagens Essenciais, depois novamente na zona de

Professores, escolher a sua disciplina e ano, o módulo/UFCD/UC e preencher o

questionário, submetendo todas as evidências.

5. Após este procedimento que deve ser realizado nas 72h após terminar o

módulo, o mentor informa o gestor de aluno, que deve em conjunto com os

alunos, realizar o procedimento acima, mas na área de alunos, onde

individualmente os alunos realizam a sua auto-avaliação e avaliação do

módulo.

6. As Aprendizagens Essenciais foram divididas, para a componente Científica e

Sociocultural em 3 modalidades, utilizando para isso o regime misto ao abrigo

da autonomia e flexibilidade curricular. As aprendizagens em sala (75%), as

aprendizagens em formato síncrono (5%) e as aprendizagens em formato

assíncrono em empresa (20%). Assim, e respeitando a componente acima

descrita e prevista no nosso regulamento interno, devem privilegiar-se para

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdPesquisa
https://catalogo.anqep.gov.pt/ucPesquisa
https://esprodouro.com/painel-geral-das-aprendizagens-essenciais/
https://esprodouro.com/painel-geral-das-aprendizagens-essenciais/
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Aprendizagens Essenciais em Empresa (AEE) as aprendizagens no domínio do

saber-fazer (capacidades) onde aplicam os seus conhecimentos.

7. Para isso, nestas disciplinas e até 10 dias antes do aluno iniciar o seu percurso

na empresa, cada mentor deve submeter ao Gestor de Aluno as AEE

(constantes no documento descrito no ponto 1) do saber-fazer que o aluno irá

realizar em contexto de empresa, referente aos módulos desse ano letivo

(podem ser vários módulos). Tal carga de trabalho deve ser ajustada ao número

de horas em AEE de cada disciplina. Para cada AEE deve ser prevista uma

evidência a entregar pelo aluno nos moldes referidos no ponto 2., onde pode

entregar um trabalho, um texto, uma folha de cálculo ou outro. Todas as AEE

devem ser colocadas em espaço disponibilizado (como elemento de avaliação)

pelo mentor da disciplina no Google Classroom. O aluno deve submeter as

evidências para serem consideradas as presenças. A presença a aulas online

em empresa é obrigatória.

8. O Gestor de Aluno prepara depois um processo que deve conter:

a. Uma folha de presença com assinatura diária em 3 momentos (3h de

manhã; 3h de tarde e 1h síncrona);

b. Uma lista de verificação de TODAS as AEE por disciplina que deve

conter a evidência que o aluno deve entregar.

c. Um documento com indicação dos contactos de email dos mentores

para que o tutor na entidade possa contactar o mentor em caso de

dúvidas.

9. Caso exista processo de Recuperação de Aprendizagens e Horas em Empresa,

o Gestor de aluno deve criar outro processo como previsto nos pontos 6 e 7. Na

elaboração de horários, deverão ser distribuídos em blocos de 3h de manhã ou

4h de tarde (3h + 1h síncrona) para a mesma disciplina.
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10. O Orientador de FCT recolhe depois este(s) processo(s) e junta ao processo de

FCT a realizar pelo Gestor de Curso, devendo explicar o processo ao Tutor da

entidade, em reunião online com o aluno, antes primeiro dia de estágio,

apresentando todos os documentos e o modelo de aprendizagens.

11. Após submissão do aluno de todas as aprendizagens (presenciais e AEE) e

presença em sessões online, o mentor pode lançar a nota do aluno cumprindo

o previsto no ponto 3.

12. Quando os alunos se encontram em AEE, PAPE e/ou RAHE, na componente de

colocação dos alunos, elaboração dos contratos de apadrinhamento ou AEE,

acompanhamento de problemas e supervisão do processo em entidade de

acolhimento, é da responsabilidade do Departamento Aliança Perfeita como

previsto no regulamento de FCT.

Estamos perante um ciclo de mudança que consideramos reforçar o processo de

aprendizagem dos nossos alunos em contexto empresarial, mas para isso é

necessário um esforço coletivo de termos a melhor formação em escola e a maior

dedicação por parte de todos.

A responsabilidade é muito importante, incluindo a responsabilidade com horários,

compromisso com resultados e fazer o melhor que podemos com aquilo que temos.

Será mais fácil reclamar do que poderíamos ter, ou das melhores condições para o

realizar, ou ainda dos melhores recursos para atingir o resultado de forma mais fácil…

mas a realidade que temos é esta: Somos aquilo que construímos com o que temos!

Por isso peço encarecidamente e de forma pessoal a cada um de nós, que

trabalhemos a melhor versão de cada um de nós, sem queixas nem reclamações, mas

com foco em soluções, apresentando propostas de melhoria e de crescimento para

todos. Eu comprometo-me a fazer o mesmo por cada um de nós, mas precisamos
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mais do que nunca de afirmar a qualidade da ESPRODOURO, ou seja, a qualidade que

temos todos nós no conjunto do nosso ecossistema!

Qualquer dúvida deve ser enviada para o email geral@esprodouro.com ou pelo telefone

254 481 033, para podermos ajudar com todas as nossas possibilidades.

Com um forte abraço pessoal,

São João da Pesqueira, 15 de fevereiro de 2022 O Diretor Geral e Pedagógico

mailto:geral@esprodouro.com
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