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As orientações seguintes pretendem apoiar alunos e professores no início da 

transição de um modelo pedagógico tradicional para um modelo pedagógico 

que se pretende híbrido no futuro.  

 

No presente ano letivo as aulas decorrerão preferencialmente em sala de aula 

(como do passado), com contato presencial entre os alunos e os professores, 

existindo a possibilidade de os alunos assistirem às aulas on-line (ensino 

remoto síncrono), assim como a realização de atividades on-line. 

 

Como referido, pretende-se que no futuro a ENSP implemente um modelo de 

ensino híbrido, que apresente uma estratégia pedagógica inovadora, 

possibilitando que o ensino-aprendizagem decorra com a utilização de 

diferentes metodologias didáticas, no espaço e tempo, de modo a garantir 

que se atinjam os objetivos pedagógicos e que se permita flexibilidade e a 

autonomia (desejada) aos alunos.  

 

Esse modelo de ensino híbrido deve garantir a integração de plataformas de 

apoio aos estudantes, combinando tecnologias, espaços, tempos e 

pedagogias, de forma que se garanta o sucesso pedagógico.  

 

Em síntese, num contexto em que os estudantes necessitam cada vez mais 

de flexibilidade para conciliarem as suas vidas pessoais, profissionais e 

académicas, a ENSP está a desenvolver uma estratégia pedagógica assente 

num modelo em que os processos educativos serão apoiados pela tecnologia, 

permitindo assistir às aulas à distância, mas mantendo e desenvolvendo, em 

simultâneo, as interações presenciais que estimulam a confiança, o debate, 

a reflexão e a capacidade crítica, como facilitadores da construção do 

conhecimento.  

 

Conceitos  
 

Síncrono: 

Que se realiza ao mesmo tempo que outro (ex.: a plataforma permite acess

o síncrono aos dados). = SIMULTÂNEO 

Que ocorre em tempo real e no mesmo período (ex.: aulas síncronas). 
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Assíncrono: 

Que não se realiza ao mesmo tempo que outro; ex.: eventos assíncronos 

Que não ocorre em tempo real (ex.: aulas assíncronas). 

 

Ensino Presencial: 

Ensino efetuado em presença de alguém (ex.: curso em regime presencial). 

 

Ensino Híbrido:  

Conjunto de práticas pedagógicas mistas que envolvem ensino presencial e 

online ou à distância, com recursos analógicos e digitais, sempre segundo 

lógicas onde se misturam metodologias ditas tradicionais com outras mais 

avançadas do ponto de vista tecnológico. 

 

e-learning: 

Modalidade de aprendizagem interativa e à distância que faz uso das novas 

tecnologias multimédia e da internet, cujos recursos didáticos são 

apresentados em diferentes suportes, e em que, no caso de existir um 

formador, a comunicação com o formando pode efetuar-se de forma síncrona 

(em tempo real) ou assíncrona (com escolha flexível do horário de estudo). 

 

b-learning:  

Processo de ensino-aprendizagem que combina métodos e práticas do ensino 

presencial com o ensino à distância.  

 

e-atividades: 

São ações realizadas em ambientes digitais de aprendizagem que os 

estudantes levam a cabo para alcançar determinados objetivos específicos, 

através do seu processo de aprendizagem.  
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Orientações para a tipologia de aulas no presente ano letivo - fase de 

transição para um modelo híbrido de ensino-aprendizagem na ENSP 

 

Os estudantes, durante o ano letivo de 2022-2023, devem frequentar as 

aulas de forma, preferencialmente, presencial. No entanto, é igualmente 

aceitável que, quando tal não for possível, estejam à distância (online), 

recorrendo à ligação zoom disponibilizada pela ENSP em todas as aulas dos 

diferentes cursos. Nesse contexto, definem-se seguidamente um conjunto de 

orientações para as diferentes tipologias de aulas na ENSP: 

   

Aulas presenciais: 

 As aulas decorrem em sala, de acordo com o horário e em tudo à 

semelhança do passado, isto é, os estudantes sempre que possível 

devem estar em presença física na sala de aula; 

 

Aulas on-line síncronas: 

 Os estudantes podem assistir às aulas on-line, quando não seja 

possível estar presencialmente, num modelo síncrono, e é da 

responsabilidade do aluno garantir as condições tecnológicas, de 

comunicação e informação adequadas (TIC), para assistir às aulas on-

line; 

 Durante as aulas on-line a câmara de cada estudante deve estar 

sempre ligada e durante toda a aula; 

 Durante essas aulas podem ocorrer solicitações, colocadas pelo 

professor aos alunos que estão on-line; 

 Os alunos on-line devem utilizar o chat ou as “reações” para pedir para 

intervir e podem colocar questões quando o professor lhes der a 

palavra; 

 A gravação da aula apenas pode ser realizada pelo docente, não sendo 

permitida a gravação por outros meios sem o consentimento de todos 

os envolvidos. 

 

Aulas assíncronas: 

 Podem existir, em algumas UC, aulas que decorrem em modo 

assíncrono; têm por base um conjunto de materiais disponibilizados e 
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frequentemente apresentam o objetivo de realização de e-atividades 

pelos estudantes; 

 A disponibilização de aulas gravadas deve ter em consideração os 

métodos pedagógicos adequados; 

 Cada tema em aula gravada não deve ultrapassar os 15 minutos 

(podem ser elaboradas e partilhadas com os alunos várias aulas 

gravadas de duração aproximada de 15 minutos); 

 As e-atividades devem considerar as exigências de trabalho dos 

alunos, de modo a serem compatíveis com os objetivos pedagógicos 

de cada UC e com os respetivos ECTS (trabalho do aluno). 

 

Avaliação da participação do estudante neste modelo híbrido de 

ensino-aprendizagem 

 

A avaliação dos estudantes em cada UC decorre como consta na respetiva 

FUC. Por norma existem ponderadores diversos para a classificação final de 

cada estudante na respetiva UC, como por exemplo um trabalho ou avaliação 

individual (que pode ser a frequência), um trabalho de grupo e a apreciação 

da participação nas aulas. 

Quando a UC apresenta uma ponderação na classificação final de cada aluno 

relativamente à participação, as regras dessa componente de avaliação 

devem ser apresentadas na 1ª aula e podem ter diversos elementos, como a 

realização de avaliações breves em sala e/ou on-line (programadas ou 

espontâneas), ou outras que o docente entenda por convenientes em 

qualquer momento e que permitam com objetividade avaliar a referida 

ponderação na classificação final individual. 
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