




































Horários Lectivos 2020/2021 

 

1ª Proposta: 

 

Esta proposta diz respeito àquela que primeiramente apresentei na reunião do Conselho 

Académico de dia 14.07.2020. 

Baseia-se num modelo misto (aulas presenciais + à distância), embora também possa ser 

adaptado a aulas totalmente presenciais. 

Como principal óbice, tem o facto de não prever um lapso temporal para a efectivação da 

limpeza obrigatória entre aulas. 

 

O modelo em causa concretiza um horário lectivo de 5 horas lectivas/dia, permitindo que no 

mesmo dia haja leccionação das 5 cadeiras e permitindo a manutenção da duplicação de aulas 

(2 teóricas e práticas por semana, em dias diferentes) que poderá ser mais benéfica para a 

preparação e aproveitamento das aulas pelos alunos, bem como pela duplicação dos momentos 

em aula e contacto em dias diferentes com o docente e restantes Colegas. 

 

Assim, seria possível que todas as turmas de cada ano apenas tivessem de se deslocar à FDL dois 

dias por semana (os dias em que teriam as aulas práticas), diminuindo a pressão humana na 

nossa Faculdade e consequentemente, as possibilidades de contágio. 

 

Desta forma, exemplifica-se um horário: 

 

Dias da Semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Turmas a ter aulas 
práticas (exemplo 
turno da manhã) 

4º TA 
1º TA 

1º B 
1º C 

 4º TA 
1º TA 

1º B 
1º C 

 

Este modelo permitiria um dia em que não existiam turmas a ter aulas (Quarta-Feira) e nos 

restantes dias, apenas 50% das turmas do turno (neste caso, turno da manhã) teriam aulas, 

havendo espaçamento de dois dias entre cada aula prática.  

As aulas teóricas seriam nos dias em que não existissem práticas (por exemplo, para o 4º A, às 

Terças e Sextas). 

 

 

2ª Proposta: 



 

Pelo facto de a 1ª Proposta não acautelar os tempos mínimos de limpeza das salas (pelo menos 

30 minutos) a Sra. Directora apresentou uma outra Proposta de modelo misto, que junta as 

aulas semanais (teóricas e práticas) em blocos. 

Utilizando essa proposta como base, pelas suas virtualidades em termos de higienização das 

salas e anfiteatros, seria relevante agrupar ao máximo as aulas teóricas nos mesmos dias, 

permitindo (em sistema misto) que existam dias da semana em que a turma não tem de se 

deslocar à FDL. 

 

Assim, usando o mesmo turno do exemplo anterior: 

 

 

 
 
 

Segunda 

 
 
 

Terça 

 
 
 

Quarta 

 
 
 

Quinta 

 
 
 

Sexta 

 
 

8:30 – 10:30 

Cadeira A 
 

Teóricas: 
 4º A e 1º A 

Práticas: 
 1º B e 1º C  

 

Cadeira A 
 

Teóricas: 
 1º B e 1º C 

Práticas: 
4º A e 1º A 

Cadeira C 
 

Teóricas: 
4º A e 1ºA 
Práticas: 

1º B e 1º C 

Cadeira D 
 

Teóricas: 
 4º A e 1º A 

Práticas: 
 1º B e 1º C 

Cadeira D 
 

Teóricas: 
 1º B e 1º C 

Práticas: 
4º A e 1º A 

 
 

10:30 – 11:00 

  
 

 
Período de 

Limpeza 
 

  

 
 

11:00 – 13:00 

Cadeira B 
 

Teóricas: 
4º A e 1º A 

Práticas: 
 1º B e 1º C 

 

Cadeira B 
 

Teóricas:  
1º B e 1º C 
Práticas:  

4º A e 1º A 

Cadeira C 
 

Práticas: 
4º A e 1ºA 
Teóricas: 

1º B e 1º C 

Cadeira E 
 

Teóricas: 
 4º A e 1º A 

Práticas: 
1º B e 1º C 

Cadeira E 
 

Teóricas: 
 1º B e 1º C 

Práticas: 
 4º A e 1º A 

 
13:00 – 13:30 

 
Período de Limpeza 

 
13:30 – 18:00 

 
Turno da Tarde (com aulas entre 13:30 – 15:30 e 16:00 – 18:00) 

 
18:30 – 23:00 

 
Turno da Noite (com aulas entre 18:30 – 20:30 e 21:00 – 23:00) 

 



 

Desta forma, o número de turmas presentes na Faculdade rondaria sempre os 50% de turmas 

do turno, excepto na Quarta-Feira, onde apesar de 100% das turmas terem de se deslocar à 

Faculdade, a existência de um período de limpeza de 30 minutos permitirá alguma dilação entre 

a hora de saída das turmas que terão aula prática no primeiro período lectivo (10:30) e a hora 

de entrada das turmas que terão aula prática no segundo período lectivo (11:00) possibilitando 

menor presença em simultâneo na Faculdade. 

Este formato é igualmente reproduzível no turno da tarde e no da noite (com horário entre as 

18:30 e as 23:00; funcionaria de forma igual aos turnos da manhã e da tarde quanto à divisão 

teóricas/práticas pois há quatro TANs (uma por cada ano escolar). 

 

Esta parece-nos a proposta que melhor alia a exigência de menor presença dos alunos na FDL, 

com as necessidades de limpeza dos espaços, evitando contágios através destes dois 

mecanismos.  

Em relação à 1ª Proposta, apesar de obrigar a ida dos alunos à Faculdade em três dias (em vez 

de dois) e de concentrar as duas aulas teóricas numa de maior duração (idem para as práticas), 

consegue rentabilizar melhor o horário lectivo, reduzir a carga lectiva (de cinco cadeiras por dia 

passamos para duas (uma à Quarta-Feira) e permite períodos de limpeza ao longo do dia (entre 

aulas e turnos). 

 

 

Vitor Andrade André 


		2020-08-12T16:29:36+0100




