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Prática simulada nos Cursos Profissionais 
 

Continuando a Missão de Estratégia Digital da Escola (MEDE) que criamos para apoiar 

escolas a fazer face aos constrangimentos que surgiram, vamos dedicar esta ação ao ensino 

profissional, aos alunos do 11º e 12º ano, que, atualmente, deveriam estar a realizar a 

Formação em Contexto de Trabalho.    

Sabendo-se que, 

• a maioria destes alunos estão em casa, não lhes sendo possível cumprir o previsto; 

• o Ministério da Educação no sítio web “Apoio às Escolas”1 emitiu algumas indicações 

nas FAQ (perguntas frequentes) nº 10, 11 e 13. 

Elaboramos a proposta que a seguir descrevemos, com o objetivo de apoiar os professores 

dos cursos profissionais de Informática, Multimédia e Eletrónica a cumprir a prática 

simulada prevista nas FAQs.   

 

 

  
DURAÇÃO: 100 horas  
INÍCIO: Semana de 18 de maio de 2020 
INSCRIÇÕES: Até 14 de maio de 2020 
FORMULÁRIO: LINK 
DURAÇÃO: 5 semanas 

 
CURSO  PROFESSORES MENTORES 
1.SIMULAÇÃO DE PLACAS E COMPONENTES ELETRÓNICOS 

NO TINKERCAD CIRCUITS 
Edgar Borges 
Luís Dourado 

2. TÉCNICAS BÁSICAS DE ESCRITA DE PÁGINAS DINÂMICAS 
EM PHP 

Carlos Almeida 

3. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CRIAÇÃO DE UM SITE 

COM WORDPRES 

Armando Machado 

 

 
1 Disponível em https://apoioescolas.dge.mec.pt/FAQ, acedido a 6 de abril de 2020. 

    PRÁTICA SIMULADA – CURSOS ONLINE  

mailto:geral@anpri.pt
http://www.anpri.pt/
https://forms.gle/AcaVrvAxwzGCrykd8
https://drive.google.com/file/d/1LKfYXCJ8VNTq-SUSCYuL2KEvrCHq1MRD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKfYXCJ8VNTq-SUSCYuL2KEvrCHq1MRD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1H57eE0siimvU1swDP8J9OeC7sPqYiOg9
https://drive.google.com/open?id=1H57eE0siimvU1swDP8J9OeC7sPqYiOg9
https://apoioescolas.dge.mec.pt/FAQ
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Notas Importantes:  

 

✓ Os alunos para participarem, nos cursos online, têm de ter autorização da escola e 

do/a encarregado/a de educação (quando aplicável). 
✓ Os alunos têm de ser inscritos pelo professor orientador, diretor de curso ou outro 

professor da escola que os acompanhe neste processo. 
✓ Os alunos que completarem as atividades propostas obtêm um certificado de 

participação relativo a 100 horas, para serem incluídas na prática simulada. 

✓ Não está prevista a atribuição de classificação/avaliação final, por parte da equipa 

de formadores da ANPRI, apenas, validação da concretização das atividades 
propostas.  A avaliação deverá ser realizada pelos professores orientadores, em 
função dos trabalhos realizados pelos alunos. 

 
 

Funcionamento:  

 
 

O formulário de inscrição deve ser preenchido pelo professor orientador/diretor de curso 

ou outro responsável da escola. 

O nome do professor, email e telemóvel a inserir no formulário deve ser o do professor que 

vai acompanhar os alunos nos cursos. 

Cada aluno só pode frequentar 1 curso. 

Cada inscrição permite o registo de 1 aluno/a, por isso deve preencher o formulário as 
vezes necessárias, selecionando o curso que pretende (não serão permitidas trocas de 
curso após o início). 

Tome atenção ao digitar os endereços de correio eletrónico, pois é fácil trocar caracteres 
o que invalida a receção da informação que enviaremos. 

Nos Cursos haverá, apenas, uma sessão inicial em direto, decorrendo, posteriormente, 

baseados em tutoriais disponibilizados no dia da semana definido, seguidos de realização 

de atividades semanais, mini testes de autocorreção que terminam no final de cada 

semana.   

mailto:geral@anpri.pt
http://www.anpri.pt/
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Tendo em conta a dimensão que esta iniciativa poderá vir a ter. Terá de ser o professor da 
escola, que acompanhará o curso, a avaliar os alunos. O peso/ponderação da avaliação e 
da assiduidade desta iniciativa na FCT é decidida por cada escola, integrando-os nos 
critérios que já tinham. 

 

Mais informações em anpri.pt  

Email de contacto: anpri.projetos@anpri.pt 

 
 

ANPRI, Barreiro, 04 de maio de 2020 
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