|Anexo 2 – Plano E@D Centro Qualifica.
No âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus‐COVID 19, estabelecidas pelo Decreto‐Lei nº 10‐A/2020, de 13 de março e no
quadro da suspensão das atividades formativas presencias, de forma a assegurar o
desenvolvimento das modalidades de qualificação de adultos à distância, o Centro Qualifica do
Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, disponibiliza para:
1. Desenvolvimento de formação e de processos RVCC à distância: o uso do hanghout e
do meet, mantendo o correio eletrónico como forma de enviar documentação,
responder a dúvidas e marcar sessões online, bem como o contacto telefónico.
2. Acompanhamento dos processos RVCC: nos processos de RVCC escolar, incluindo a
formação complementar, o acompanhamento do desenvolvimento dos portefólios dos
adultos, por parte da equipa, e em particular dos formadores, é feito através do e‐mail,
privilegiando‐se a utilização de recursos online que permitem contactos áudio e ou
vídeo.
As sessões de júri serão realizadas por videoconferência.
3. Formação Modular: o uso do hanghout e do meet, mantendo o correio eletrónico como
forma de enviar documentação, responder a dúvidas e marcar sessões online.
4. Atividade do Centro Qualifica: no sentido de garantir as condições para a manutenção
da atividade do Centro Qualifica à distância, por forma a viabilizar a continuidade das
inscrições, orientação ao longo da vida ou de processos de RVCC, mantemos o contacto
quer através do email, quer da nossa página no facebook ou no nosso site (onde os
adultos podem solicitar um primeiro contacto – possibilidade de submissão de
inscrições online) e ainda através do contacto telefónico. As sessões de
acompanhamento dos processos de orientação serão individualizadas com recurso a
sessões síncronas e assíncronas de forma a cumprir os objetivos destes processos até
ao encaminhamento dos adultos.
A comunicação entre a equipa técnica terá como forma privilegiada o correio eletrónico
e a vídeoconferência para as reuniões (através do meet) e será possível a submissão de
inscrições online.
5. Será, ainda, disponibilizado apoio técnico, aos adultos que o solicitem, pela formadora
de TIC do Centro Qualifica.
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