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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ORGANIZAÇÃO DO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO 2020/2021
1. Aulas em modelo misto:
1.1. Aulas teóricas decorrem presencialmente em sala de aula e através da plataforma Zoom®, em
simultâneo;
1.2. Restantes tipologias de aulas decorrem presencialmente, de forma exclusiva.
2.

Em cada ano de curso, os estudantes são divididos em dois grupos
2.1. Cada grupo participa nas aulas presenciais quinzenalmente, de forma alternada
2.2. Cada estudante ficará associado ao mesmo grupo em todas as Unidades Curriculares (UC)

3.

A organização dos horários teve em consideração a redução da movimentação dos estudantes nas
instalações da ESTeSL

ORGANIZAÇÃO DAS AULAS, POR TIPOLOGIA:
Aulas Teóricas:
1.

As aulas teóricas decorrem todas as semanas, com o docente presente na sala de aula indicada em
horário e os estudantes divididos em dois grupos – um grupo presencial, outro grupo a assistir
através da plataforma Zoom®

2.

O docente manterá um registo dos estudantes presentes na sala em todas as aulas
2.1. Apenas poderão estar presencialmente, os estudantes integrados no grupo definido para aulas
presenciais na semana em que a aula decorre.

3.

Nas salas de aula, deve ter-se sempre os seguintes cuidados:
3.1. Higienização individual das mãos;
3.2. Higienização pelo docente e estudantes dos equipamentos e materiais utilizados para a
melhor segurança de todos (todas as salas dispõem de desinfetante e toalhetes);
3.3. Os estudantes devem começar a sentar-se (nos lugares assinalados) sempre pelo fundo da
sala, deixando sempre que possível os lugares da frente vazios;
3.4. O docente deve verificar o cumprimento, por parte de todos, das normas em sala de aula
(máscaras, ocupação e lotação da sala), não devendo iniciar a aula sem que tudo esteja
conforme.

4.

Os estudantes que se encontram a assistir à aula através da plataforma Zoom®, devem conectarse à sala virtual através dos links anteriormente enviados para o seu email.

Aulas Teórico-Práticas e Práticas Laboratoriais:
1.

No caso das aulas TP e PL, a sua duração total foi ajustada ao ensino presencial quinzenal por
estudante:
1.1. Por exemplo, uma aula PL com duração habitual de 2 horas, decorrerá num bloco de 3 horas,
correspondente a duas semanas de aulas. Na primeira semana, esta aula será frequentada por
um grupo de estudantes e na segunda semana, pelo segundo grupo de estudantes
1.1.1. As horas de contacto remanescentes decorrerão a distância (síncronas ou assíncronas)
recorrendo a soluções digitais, como sejam: demonstração, cálculos, análise de dados,
discussão de resultados, etc.

2.

Nas aulas TP e PL em sala de aula devem ter-se os mesmos cuidados referidos para as aulas teóricas.
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3.

Nas aulas práticas em laboratório deve ser cumprida a seguinte sequência de eventos:
3.1. Antes do início da aula, os estudantes devem ter a bata acondicionada num saco fechado e
vesti-la junto dos cacifos, que se encontram junto aos laboratórios (os estudantes não devem
circular pelos corredores da ESTeSL com a bata vestida).
3.2. Dentro do laboratório, docente e estudantes devem cumprir rigorosamente as normas de
segurança laboratorial da ESTeSL, mantendo a máscara e viseira (quando adequado) e a
máxima distância possível, reduzindo a circulação dentro do laboratório.
3.3. No final da aula, docente e estudantes devem retirar a bata à porta do laboratório e
acondicioná-la dentro do saco, fechando-o e higienizando as mãos logo de seguida.
3.3.1. Caso o estudante tenha uma aula no período letivo seguinte num laboratório no mesmo
piso, não há necessidade de realizar este procedimento.
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