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Introdução 

 
O presente documento visa caracterizar o protocolo e os mecanismos de ação necessários à 

implementação dos regimes presencial, misto ou não presencial no Agrupamento de Escolas D. Manuel 

de Faria e Sousa, previsto na alínea a) do n.º 18 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, 

de 20 de julho, em vigor nos termos do n.º 12 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 

de julho. 

As orientações da DGEstE para o lançamento do ano letivo 2020/2021 prevêem que “Cada 

estabelecimento de educação e ensino deve elaborar um plano que preveja o protocolo e os mecanismos 

de ação necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e 

eventual necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano letivo”. 
O presente documento pretende que alunos, docentes e Encarregados de Educação se sintam 

esclarecidos sobre o funcionamento destes 3 regimes de ensino e o modo de transição entre os mesmos, 

atendendo aos vários cenários possíveis provocados pela evolução da pandemia da doença COVID-19. 
 

Operacionalização 

 
De acordo com as orientações emanadas da DGEstE e as opções do Agrupamento as aulas terão 

início no ano letivo 2020/2021, no regime presencial, para todos os anos de escolaridade e Educação 

Pré-escolar. Os estabelecimentos de ensino devem garantir a prioridade na frequência de aulas 

presenciais a todos os alunos, nomeadamente àqueles a quem não seja possível assegurar o 

acompanhamento pelos professores quando se encontrem em regime não presencial. A transição do 

regime presencial a misto ou não presencial é solicitada pelo Diretor do Agrupamento, quando devido à 

situação epidemiológica for impossível as escolas manterem o regime presencial, e autorizado pela 

DGEstE, após parecer emitido pela DGS. 

As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria 

escola para os alunos beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola, em risco ou perigo 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e para os quais a escola considere 

ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial. Por forma a identificar esses alunos os  

professores titulares de turma /diretores de turma, deverão fazer o levantamento dos alunos que não têm 

computador e/ou internet, se encontrem em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens ou para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial. Estes alunos cumprem o horário nos estabelecimentos de ensino e serão apoiados pelos 

professores de apoio ou da educação especial. 

Os alunos e docentes recebem, no início do ano letivo, os horários relativos ao regime presencial, 

que servirão de base para os dos regimes misto e não presencial. 

Os docentes elaborarão, com uma semana de antecedência, desde o início do ano letivo, 

Planificações da Atividade Semanal, a aplicar aos alunos, nos regimes misto e não presencial. 

Nas Planificações serão identificadas: as aprendizagens essenciais predominantes a trabalhar; as 

orientações aos alunos para o trabalho autónomo; as tarefas a realizar; os recursos disponibilizados pelos 

professores; os prazos a cumprir e a forma de entrega; os instrumentos de avaliação. 

Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de 

participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas, facultando a 

Planificação Semanal por via de correio eletrónico ou levantando-a em papel no estabelecimento de 

ensino o encarregado de educação ou quem o represente. 

Em tarefas ou instrumentos de avaliação aplicados à distância, o feedback do professor para os 

alunos, deverá ser de qualidade, referindo os aspetos a melhorar e os progressos realizados. 

O professor deve recolher evidências da participação/realização das tarefas por parte dos alunos. 
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Regime Presencial 
 

Entende-se por 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. 

No regime presencial, os alunos e docentes estarão sujeitos a todas as regras da DGEstE, DGE e 

DGS, em particular, às normas de distanciamento social, ao uso de máscara no espaço escolar nos 2º, 3º 

ciclos e de higienização das mãos, reforçadas por sinaléticas afixadas nos estabelecimentos de ensino do 

agrupamento. 

Os tempos dos intervalos, sempre que possível, serão desfasados, permitindo a higienização das 

salas e reduzindo contactos nos intervalos. Nos estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

constituir-se-ão bolhas por ciclos de escolaridade e anos letivos, sempre que possível. 

Sempre que possível, será atribuída uma única sala por turma, com exceção da rotatividade 

necessária para salas específicas. 

 

Regime Misto 

 
Entende-se por Regime Misto, aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

A transição do regime presencial a misto é solicitada pelo Diretor do Agrupamento, quando 

devido à situação epidemiológica for impossível as escolas manterem o regime presencial, e autorizado 

pela DGEstE, após parecer emitido pela DGS. 

A passagem do regime presencial a regime misto é comunicada pelo Diretor por email 

institucional, aos docentes, através Coordenadores de Departamento, e aos Encarregados de Educação, 

através dos Diretores de Turma, contactados pelos seus Coordenadores. Paralelamente, serão 

publicitadas as mesmas informações na Página do Agrupamento. 

A decisão poderá ter efeitos imediatos e não ser aplicada a todos os alunos ou todas as turmas do 

Agrupamento, havendo uma identificação clara do dia em que se inicia o regime misto e dos alunos ou 

turmas que integrarão esse regime. 

Os alunos beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola, em risco ou perigo 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e para os quais a escola considere 

ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial continuam em Regime Presencial. 

No regime misto, as sessões assíncronas serão realizadas na plataforma TEAMS. 

Neste regime, as sessões síncronas e assíncronas e o trabalho autónomo são definidos nos 

mesmos termos do regime não presencial mas como um complemento do trabalho presencial, que será 

dedicado às atividades em que a presença física do professor seja mais indicada. De acordo com as 

condições existentes, privilegiar-se-ão os momentos presenciais, entendendo-se as tarefas a distância 

como auxiliares.  

No Pré-Escolar e 1.º CEB, o Regime Misto é efetuado com a alternância de grupos 

semanalmente. Metade da turma frequenta as aulas presenciais numa semana e a outra metade funciona 

em trabalho autónomo em casa. Deve privilegiar-se, sempre que possível, manter os irmãos no mesmo 

grupo. No 2.º e 3.º Ciclo metade da turma estará presente na escola a cada momento, alterando 

semanalmente a sua presença. 

Tal como no regime presencial, o horário deste regime terá de ser rigorosamente cumprido, pelo 

que qualquer mudança da hora da aula ou permuta só poderá ter lugar mediante autorização da Direção. 

O não cumprimento do horário estipulado para as sessões síncronas implicará a marcação de 

falta ao aluno, ou ao professor, que continuam obrigados ao dever de assiduidade. 
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Regime Não Presencial 
 

Entende-se como Regime Não Presencial aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 

ocorre em ambiente virtual com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e 

alunos. 

A transição para o regime não presencial é solicitada pelo Diretor do Agrupamento, quando 

devido à situação epidemiológica for impossível as escolas manterem o regime misto, e autorizado pela 

DGEstE após parecer emitido pela DGS. 

A passagem ao regime não presencial é comunicada pelo Diretor, través do email institucional, 

aos docentes, através Coordenadores de Departamento, e aos Encarregados de Educação, através dos 

Diretores de Turma, contactados pelos seus Coordenadores. Paralelamente, serão publicitadas as 

mesmas informações na Página do Agrupamento. 

A decisão poderá ter efeitos imediatos e não ser aplicada a todos os alunos ou turmas do 

Agrupamento, havendo uma identificação clara do dia em que se inicia o regime não presencial e dos 

alunos ou turmas que integrarão esse regime. 

Os alunos beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola, em risco ou perigo 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e para os quais a escola considere 

ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial continuam em Regime Presencial. 

Neste regime, a carga horária semanal da matriz curricular é dividida entre sessões síncronas e 

assíncronas. 

No regime não presencial, as sessões síncronas e assíncronas serão realizadas na plataforma 

TEAMS. 

O horário dos alunos no Ensino a Distância deve respeitar os seguintes aspetos: 

- O horário semanal deve ser cumprido conforme o atribuído aquando do regime de ensino 

presencial, sendo a mancha de horário semanal fixa. 

- Devem ser respeitados os intervalos entre sessões. 

- As aulas síncronas devem corresponder a 50%-75% e a aulas assíncronas 25%-50% da carga 

horária semanal. Este princípio não se aplica às disciplinas de TIC / ET 3.º Ciclo / Cidadania e 

Desenvolvimento / EMRC / Oficina de Escrita / Oficina das Ciências / Oficina da Matemática, que são 

preferencialmente síncronas. 

- As medidas previstas do Projeto TEIP (Tutorias, Sala de Estudo, Biblioteca, Assessorias, Apoio 

Educativo, Clubes, Equipa de Integração…) desenvolver-se-ão de modo síncrono e assíncrono, de 

acordo com a mancha horária semanal do ensino presencial, em salas específicas na plataforma Teams. 

- Os docentes, nos momentos assíncronos, estarão ligados por meios telemáticos para responder 

a solicitações dos alunos. Dentro do possível, não se devem esquecer que a escola em regime presencial 

decorria entre as 9H00 e as 17H30 no 1.º Ciclo e entre as 8H30 e as 18H20 no 2.º e 3.º Ciclo. 

- Os docentes devem assegurar que os alunos devem estar ocupados com trabalhos práticos e em 

autonomia. 

- Na Educação Pré-Escolar deverá ser privilegiado o contacto com os encarregados de educação 

com periodicidade de uma ou duas vezes por semana. 

A Escola EB/JI de Margaride e a Escola EB 2,3 DMFS servem de escola de acolhimento para 

alunos filhos de trabalhadores cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem 

assistência aos mesmos, alunos em situação de risco já identificadas pela CPCJ/EMAT ou identificadas 

pela escola neste período, bem como alunos que beneficiam de medidas adicionais ao abrigo do DL 

54/2018, de 6 de julho. Nestas escolas será promovido um acompanhamento presencial a estes alunos, 

que estarão envolvidos também no modelo de ensino à distância adotado pelo agrupamento. 

De modo a darmos resposta a todos os alunos perante o cenário de Ensino a Distância, terão de ser 

implementadas os seguintes procedimentos no caso dos alunos sem conectividade:  
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- O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma informa o Conselho de Turma da existência de 

alunos nestas circunstâncias, atualizando a informação sempre que necessário.   

- Os elementos do Conselho de Turma enviam até às 12H30 de sexta-feira da semana anterior ao 

Professor Titular de Turma/Diretor de Turma os materiais necessários para a próxima semana de 

trabalho destes alunos.   

- Na tarde de sexta-feira o Professor Titular de Turma envia para a Escola do 1.ºCiclo os 

materiais para o/s aluno/s, para que os mesmos sejam impressos. No caso de ser reportarem a um 

aluno com medidas adicionais os materiais devem ser enviados para o respetivo docente de 

educação especial.   

- Na tarde de sexta-feira o Diretor de Turma envia para a Reprografia da EB 2,3 os materiais 

para o/s aluno/s, para que os mesmos sejam impressos. No caso de ser reportarem a um aluno 

com medidas adicionais os materiais devem ser enviados para o respetivo docente de educação 

especial.   

- Durante a segunda-feira de manhã os materiais enviados serão impressos na Escola do 1.º 

Ciclo/Reprografia da EB 2,3. No caso de serem enviados para o professor de Educação Especial, 

o mesmo, pode efetuar alterações se achar conveniente e adaptado às competências do aluno, 

enviará para a respetiva escola para que sejam impressos durante a tarde de segunda-feira.   

- O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma deverá agendar junto do Encarregado de 

Educação a recolha dos materiais na terça-feira, para que o mesmo se desloque à Escola do 1.º 

Ciclo/EB 2,3, para proceder ao levantamento dos materiais daquela semana e deixar os da 

semana anterior.   

- Para os alunos com medidas seletivas e/ou adicionais deve haver uma articulação efetiva e 

adequar as estratégias de acordo com a especificidade do aluno. Estas devem ser dadas a 

conhecer aos intervenientes no processo ensino aprendizagem, mas devem seguir as mesmas 

indicações atrás mencionadas.   

- No entanto para os alunos com medidas seletivas e de acordo com as especificidades de cada 

aluno, o meio de comunicação tanto pode ser o titular/diretor de turma ou o docente de educação 

especial respetivo, no entanto o canal de comunicação deve ser bem definido e dar a conhecer a 

todos os intervenientes.    

- No caso de se tratar de um aluno com medidas adicionais e acordo com a especificidade do 

aluno, será o professor de educação especial a efetuar o agendamento junto do Encarregado de 

Educação na terça-feira, para proceder ao levantamento dos materiais daquela semana e deixar 

os da semana anterior.   

Os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma/Professor de Educação Especial deverão 

fazer um acompanhamento periódico estes alunos, fazendo um balanço da implementação destas 

medidas e comunicando o seu resultado ao Conselho de Turma, para reajustes sempre que necessário 

 

 

Acompanhamento e Monitorização 
 

O acompanhamento e monitorização do plano de ensino à distância, nomeadamente das 

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

autónomo, serão feitos através da coordenação do Professor Titular de Turma / Diretor de Turma. 
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O seu balanço será efetuado em reunião de Conselho de Ano ou Grupo Disciplinar, bem como 

em Reunião de Departamento e será complementada pela monitorização efetuada pela Equipa de Ensino 

a Distância. 

 

 

 

 

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico de 27 de julho de 2020 

 

 

 

O Diretor 

 

________________ 

(António Carvalho de Sousa) 
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