
Ano letivo 2020/2021 ESAV 
 

Considerando o contexto de Pandemia que continuamos a viver e tendo em conta 

que a lotação das salas foi reduzida de acordo com as instruções da DGS (1 metro de 
distância entre cada pessoa), a presidência da ESAV vem comunicar, ouvida a Comissão 
de acompanhamento COVID19 da ESAV, as seguintes recomendações para o 
funcionamento do ano letivo 2020/21: 
 

1. Seguir as advertências do Despacho nº55/2020 provindas do IPV; 
2. Os estudantes devem ocupar sempre o mesmo local na sala, os quais devem ser 

devidamente identificados e mantidos em todas as aulas por turma, com 
comprovação pelo professor de cada UC; 

3. É obrigatória a higienização das mãos na entrada de cada aula, e deve ser 
mantido o distanciamento social, dentro e fora das instalações da ESAV e de 
etiqueta respiratória; 

4. A higienização de cada espaço letivo deve ser assegurada pelo utilizador, no 
final de cada aula, estando disponíveis soluções de higienização apropriadas em 
cada sala de aula; 

5. No caso do espaço da sala atribuído (em anexo) a cada turma ser pequeno, para 
o número de estudantes totais, deve-se fazer o desdobramento semanal, entre 
aulas presenciais e aulas on-line. Deste modo, pretende-se que parte da turma 
assista presencialmente uma semana (aulas teóricas, teórico-práticas e 
laboratoriais) e na semana seguinte, assistam às aulas apenas on-line. 

6. Nas UCs, em que tal seja possível, devem ser lecionadas aulas práticas de campo 
ao ar livre, com o objetivo de aumentar a segurança. 

7. As aulas práticas e laboratoriais do 1º ano de enfermagem veterinária terão 2 
laboratórios contíguos disponíveis para o mesmo turno, de forma a que os 
alunos se possam dividir pelos dois espaços.  

8. As aulas devem iniciar 10 minutos depois da hora marcada e terminar 10 minutos 
antes, de modo a permitir a higienização e arejamento das salas de aulas, 
nomeadamente quando há troca de sala. 

9. A lotação máxima das salas de aulas não pode ser excedida. 
10. As alterações realizadas no funcionamento das aulas (aulas de campo, aulas por 

videoconferência e outras) devem vir espelhadas no respetivo programa da UC. 
11. É proibido o ajuntamento de pessoas nos corredores da ESAV e a distância de 

segurança deve ser assegurada, inclusive nos intervalos.  
12. O funcionamento das aulas de laboratórios fica assegurado pela Eng. Rosa 

Rodrigues que estará nos laboratórios para se certificar do bom funcionamento 
das aulas práticas laboratoriais. 

13. O acesso à cantina escolar está condicionado, pelo que os estudantes devem 
acautelar a possibilidade do tempo despendido ser superior ao previsto. 

14. Quaisquer dúvidas ou sugestões devem ser diretamente direcionadas para o 
Diretor de Curso ou para o email presidencia@esav.ipv.pt 

 


