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A partir do ano letivo 2020/2021 os 
Planos Técnico Pedagógicos dos 
Cursos Profissionais serão disponibilizados 
através da aplicação Google Classroom.

Encontrará as turmas 
através da sua conta 
institucional (@aeb.pt)

C DEstas turmas apenas têm a função de 
disponibilizar de forma organizada a 
documentação e informação essencial.
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Neste espaço encontra as turmas 
partilhadas e criadas por si.

CLASSROOM
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PTP
Documento central na organização e 
partilha, é composto por separadores de 
preenchimento obrigatório e partilhado 
entre docentes, diretor de turma, 
coordenador de curso e serviços de apoio 
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Stream
Espaço de comunicação entre os 
elementos da equipa pedagógica

Trabalhos da turma
Espaço onde estão organizados 
os documentos, pastas e outros 
recursos

Pessoas
Docentes (equipa pedagógica) 
que partilham este espaço. 

Classificações
Como espaço apenas de partilha 
e organização documental, a 
função classificações não será 
utilizada.

DISCIPLINAS
Pasta onde cada docente organiza, por 
módulo e ano, os recursos didáticos e de 
avaliação (1 exemplar de recurso por 
módulo).

COORDENAÇÃO
Organização de documentação 
relacionada com os formadores, 
formandos, FCT, PAP, atas, planificações, 
entre outros documentos.

SUPORTE
Espaço de organização dos formulários, 
guiões de procedimentos e outros 
documentos orientadores.

PTP > CLASSROOM



PLANEAMENTO 
Informações relativas à organização curricular do 
curso

ALUNO Informações relativa ao perfil sócio familiar e 
comportamental do aluno

ATIVIDADES Informações relativas à gestão de 
atividades internas e externas

AVALIAÇÃO 
Informações relativas ao percurso formativo do aluno

RELATÓRIOS 
Informações de monitorização de qualidade do curso

SUPORTE
Guiões e tutoriais de apoio ao preenchimento

Procedimentos de 
preenchimento do PTP

Procedimentos do 
funcionamento dos 
cursos profissionais

Planos Técnico Pedagógicos (PTP)

A interajuda e acompanhamento 
dos Coordenadores de Curso é uma prática, 
contudo a leitura dos guiões e regulamentos 
é fundamental para um rigoroso e eficaz 
cumprimentos dos procedimentos.
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? Cada separador do PTP tem uma caixa laranja com os respetivos procedimentos

https://docs.google.com/document/d/19NT3MAm9W0s-SIiO1dwT5MHWI7tfubiWHs263zByleg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19NT3MAm9W0s-SIiO1dwT5MHWI7tfubiWHs263zByleg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JkfA7AB-rxcN-nOYNyo8XNOt7X0JRz1IQWDMqwtC1J8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JkfA7AB-rxcN-nOYNyo8XNOt7X0JRz1IQWDMqwtC1J8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JkfA7AB-rxcN-nOYNyo8XNOt7X0JRz1IQWDMqwtC1J8/edit?usp=sharing


CURSO

Monitorização ao nível da 
equipa pedagógica

COORDENAÇÃO 
CURSOS

Monitorização ao nível da 
Equipa EQAVET

CONSELHO 
PEDAGÓGICO

Monitorização ao nível das 
Estruturas de direção/gestão e 

Intermédias

REGIONAL / 
NACIONAL

Monitorização ao nível 
entidades Regionais e 

Nacionais (SANQ)

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO



Coordenação dos Cursos Profissionais Paulo Matos (pjfmatos@aeb.pt)

Coordenadores de curso

Ação Educativa Ana Tomás (anatomas@aeb.pt)

Comunicação e Serviço Digital Paulo Matos (pjfmatos@aeb.pt)

Gestão de Equipamentos Informáticos Carla Bonacho (cbonacho@aeb.pt)

Gestão e Programação S. Informáticos Carla Bonacho (cbonacho@aeb.pt)

Manutenção industrial - Eletromecânica Paulo Páscoa (paulopascoa@aeb.pt)

Animação Psicossocial Cidália Cordeiro (ccordeiro@aeb.pt)

Desenho Digital 3D Cláudia Chorinca (claudiachorinca@aeb.pt)

Indústrias Alimentares Conceição Farinha (mcfarinha@aeb.pt)

Suporte

Equipa EQAVET Conceição Esteves (cesteves@aeb.pt)

Gabinete de Empreendedorismo do Bonfim Ext. 106 (geb@aeb.pt) 

CONTACTOS

mailto:pjfmatos@aeb.pt
mailto:anatomas@aeb.pt
mailto:pjfmatos@aeb.pt
mailto:cbonacho@aeb.pt
mailto:cbonacho@aeb.pt
mailto:paulopascoa@aeb.pt
mailto:ccordeiro@aeb.pt
mailto:claudiachorinca@aeb.pt
mailto:mcfarinha@aeb.pt
mailto:cesteves@aeb.pt
mailto:geb@aeb.pt

