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1. Preâmbulo 

O regime misto, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, 

é um processo de ensino e aprendizagem que combina atividades presenciais com sessões síncronas 

e trabalho autónomo. Este regime implica sempre a presença do professor na escola e aplica-se 

quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário (regular e profissional), podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos em 

função da situação epidemiológica da doença COVID-19. 

A transição entre o regime presencial e o regime misto é solicitada à Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que decide após ouvir as autoridades competentes.  

Ao nível do AEPL, o modelo de ensino a distância prevê a utilização da plataforma Google Classroom 

para trabalho assíncrono e síncrono, a Google Meet para as sessões síncronas de videoconferência e 

os emails institucionais para todo o tipo de comunicações. 

Para cada disciplina, no início do ano letivo, será criado um espaço na plataforma Classroom e 

adicionados os respetivos alunos e professor. Este ambiente de aprendizagem dispõe de ferramentas 

que suportam com facilidade a comunicação individual e em grupo, a partilha de recursos educativos 

e o desenvolvimento de trabalho autónomo individual e em grupo. Poderá constituir um importante 

instrumento de apoio aos alunos que, estando no contexto de ensino presencial, vão para casa por 

razões relacionadas com a pandemia COVID-19 e para quando houver a transição do regime 

presencial para o regime misto.  

2. Operacionalização do modelo misto no AEPL 

O conselho pedagógico depois de analisar várias soluções possíveis para o modelo misto, decidiu 

optar pela solução que reduz, simultaneamente, o úmero de alunos na escola e em cada sala de aula, 

através da divisão da turma em dois grupos, independentemente do número de alunos que a integra. 

Numa base semanal, cada grupo alterna entre o ensino presencial e a distância. Foi decidido então 

que a transição entre o regime presencial e o regime misto acontecerá do seguinte modo: 

1- Em primeiro lugar, serão identificados os alunos que, de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53-D/2020, devem permanecer nas escolas em ensino presencial, designadamente 

os seguintes grupos de alunos (do ensino secundário e ensino básico, 3.º ciclo): 

o Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola; 

o Que o agrupamento de escolas considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial; 

o Em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens; 

o Para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com o plano de 

trabalho estabelecido pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI). 
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2- Cada turma será dividida de forma equitativa em dois grupos, depois de retirados os alunos 

identificados no ponto anterior. O grupo 1 será formado pelos alunos da primeira metade da lista 

da turma (que surge ordenada alfabeticamente) e o grupo 2 formando pela segunda metade 

dessa mesma lista.  

3- Os alunos do grupo 1 permanecem em ensino presencial, na primeira semana da transição, e os do 

grupo 2 em ensino a distância em casa, invertendo-se as situações na semana seguinte. 

4- Em relação ao pré-escolar e ao ensino básico do 1º e 2º ciclos, a regra será a sua permanência em 

ensino presencial, salvo indicações em contrário da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

5- Em cada disciplina, o professor deve partilhar na plataforma classroom, no espaço da respetiva 

disciplina, os recursos que utiliza na aula (apresentações powerpoint, fichas de trabalho, 

endereços de recursos na internet, entre outros), bem como orientações para os poderem 

explorar (através das ferramentas de comunicação da própria plataforma ou do email 

institucional).  

6 – O diretor de turma, numa das horas atribuídas para o cargo, deve fazer uma ligação síncrona com 

os alunos que estão em casa, de preferência no início da semana, para os apoiar e orientar no 

trabalho autónomo. 

7- Os professores coadjuvantes, no ensino do 3º ciclo, e os do apoio, no ensino secundário, na hora 

semanal que têm para o efeito, apoiarão os alunos que estão em trabalho autónomo em casa, 

através de sessões síncronas. 

8 – Os professores com apoios individualizados nos seus horários poderão ser solicitados pelo órgão 

de gestão a apoiar alunos com dificuldades em casa através de interações síncronas.  

9- A avaliação será realizada de acordo com os critérios aprovados em conselho pedagógico e a 

recolha dos elementos de avaliação far-se-á preferencialmente no ensino presencial.  

3. Alunos em ensino presencial 

1– O ensino decorrerá normalmente com metade da turma, mas nessa semana não haverá 

coadjuvâncias no ensino básico e apoios no ensino secundário. 

1- Cada professor na sua disciplina deverá colocar na plataforma de aprendizagem os recursos que 

utilizar na aula presencial acompanhados de orientações para a sua utilização bem como 

sugestões de exploração do manual escolar, ideias para pesquisas na internet, divulgação de 

recursos didáticos, identificação das aprendizagens essenciais, entre outras.  

2- Para disciplinas com carga horária semanal igual ou superior a três tempos, deverá estar previsto 

pelo menos um tempo semanal de trabalho autónomo, na sala de aula, para os alunos em ensino 

presencial, de modo a que o professor nesse tempo possa apoiar os alunos de casa através de 

atividades síncronas e/ou assíncronas.  
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3 – No trabalho autónomo na sala de aula, os alunos deverão ser capazes de realizar as tarefas sem o 

apoio do direto e imediato do professor. Para isso, o professor deverá adequar as atividades a esse 

cenário, similar ao que os alunos têm em casa quando estão a estudar sozinhos.  

4. Alunos em trabalho autónomo em casa 

1 - Para os alunos que se encontram em casa, em regime de trabalho autónomo, cada docente do 

conselho de turma deverá definir um plano de trabalho, com orientações precisas das tarefas e 

atividades que os alunos devem desenvolver de forma autónoma durante a semana.  

2 - O plano de trabalho, os materiais e recursos educativos devem ser publicados na plataforma de 

aprendizagem da escola – Google Classroom.  

3 - Nas disciplinas com carga horária semanal igual ou superior a 3 tempos semanais, o professor da 

disciplina, no período das aulas presenciais, deverá dinamizar sessões síncronas e/ou assíncronas 

num total mínimo de 50 minutos semanais para apoio e orientação do trabalho autónomo.  

4- O diretor de turma deverá efetuar, pelo menos, um contacto semanal através de um sessão 

síncrona por videoconferência. 

5 Os professores do apoio, nas disciplinas do ensino secundário, deverão utilizar esse tempo letivo 

para apoiar os alunos através de uma ligação síncrona por videoconferência. 

6 Os professores coadjuvantes, nas disciplinas do ensino básico, deverão utilizar esse tempo letivo 

para apoiar os alunos através de uma ligação síncrona por videoconferência. 

7- Os professores com apoios individualizados nos seus horários poderão ser solicitados pelo órgão 

de gestão a apoiar alunos com dificuldades em casa através de interações síncronas. 

5. Plataforma Classroom 

Na plataforma Classroom, no espaço de cada disciplina, cada docente deve publicar semanalmente, e 

previamente à aula, todos os materiais que utilizar nessa semana, de modo a que todos os alunos, os 

que estão na escola em ensino presencial e os que estão em casa em trabalho autónomo possam 

usufruir dos mesmos.  

 

 

Aprovado no Conselho Pedagógico de 4 de Setembro de 2020 


