
              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE QUELUZ-BELAS        

REGIME MISTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho, e 

com as “Orientações para a organização do ano letivo 2020/21”, da DGEstE, mediante 

o agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19 e na impossibilidade 

de as escolas manterem todos os alunos em regime presencial (“aquele em que o 

processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em que alunos e 

docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local”), 

deverá ser adotado, com caráter excecional e temporário, o regime misto (“aquele em 

que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com sessões 

síncronas e com trabalho autónomo”).  

Para o regime misto de ensino e aprendizagem, estabelecem-se as seguintes 

orientações, quanto à organização e funcionamento das atividades letivas e 

formativas: 

1. Cada turma será dividida em dois turnos que alternarão, semanalmente, com o 

ensino presencial, ou seja, um turno terá aulas presenciais na escola numa 

semana, enquanto o outro turno assistirá às aulas por videoconferência 

(através do Zoom, Jitsi Meet ou BigBlueButton). Na semana seguinte, os alunos 

dos turnos alternarão de modelo. Esta divisão por turnos permite um maior 

distanciamento dos alunos em contexto de sala de aula. 

2. O processo de ensino e aprendizagem deverá desenvolver-se através da 

combinação entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho 

autónomo. 

3. Para implementação deste modelo, será instalada uma câmara web em cada 

sala de aula. 

 

 



4. Salvo indicação em contrário, todos os alunos com medidas seletivas ou 

adicionais, alunos acompanhados pela CPCJ e alunos beneficiários da Ação 

Social Escolar deverão permanecer em regime presencial.  

5. Os alunos serão obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões 

síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos 

acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos 

devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas 

sessões síncronas, a escola disponibilizará o conteúdo das mesmas através da 

plataforma Moodle. 

6. O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob coordenação do 

respetivo diretor, deverá adaptar o planeamento e execução das atividades 

letivas e formativas, incluindo, com as necessárias adaptações, as medidas de 

apoio definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de todos.  

7. Os docentes deverão fazer o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas 

e das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e do trabalho 

autónomo, recolhendo evidências da participação dos alunos. 

8. O diretor de turma deverá garantir a articulação eficaz entre os docentes da 

turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a 

realizar pelos alunos, promovendo a utilização proficiente dos recursos e 

ferramentas digitais, bem como o acesso equitativo às aprendizagens. 

A transição entre o regime misto e o presencial/não presencial será solicitada à 

DGEstE, que decidirá, após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 


