
Orientações para a realização de atividades na ESAV – COVID-19 

 

Atendendo à recomendação do MCTES, de 21 de janeiro, para as instituições científicas e de 

ensino superior, no contexto das medidas extraordinárias do estado de emergência (em anexo), 

reunida a Comissão de acompanhamento do COVID na ESAV e observando que: 

1) as atividades em curso (letivas, não letivas e de investigação), incluindo, quando 

adequado, atividades de avaliação de estudantes, devem ser adaptadas para regime 

não presencial, adotando todos os procedimentos necessários à mitigação do risco de 

contágio da COVID-19, de acordo com as normas emitidas pela Direção Geral da Saúde; 

2)  a interrupção das atividades de ensino em regime presencial deve ser compensada na 

íntegra por atividades não presenciais, garantindo o reforço adequado dos tempos de 

aprendizagem e o de apoio aos estudantes, evitando a interrupção dos programas de 

ensino/aprendizagem, assim como evitando períodos de férias letivas não previstas; 

3) a recalendarização e o adiamento de avaliações deve garantir que os estudantes são 

informados e seja assegurado que a sua realização em data posterior é efetuada 

presencialmente; 

4) a antecipação e/ou recalendarização do início das atividades letivas do segundo 

semestre em formato de ensino a distância deverá ser considerada, sempre que seja 

possível e adequado; 

 

Determino, com efeitos imediatos, que: 

1) todas as atividades letivas na ESAV devem ser no regime não presencial; 

2) As provas de avaliação por frequência são realizadas à distância/online; 

3) Os exames estão suspensos até dia 29 de janeiro (inclusive); 

4) Os docentes devem informar, até dia 24 janeiro, o Diretor de curso das unidades 

curriculares que lecionam, se pretendem dar exame em formato online ou presencial; 

5) Seja feita, até dia 27 de janeiro, a recalendarização dos exames, com um cronograma 

para os exames à distância/online e outro cronograma para os exames presenciais; 

6) Se deve proceder à apreciação da antecipação e/ou recalendarização do início das 

atividades letivas do segundo semestre. 

Apela-se para a necessidade do rigoroso cumprimento das medidas de segurança, dentro e fora 

da Escola, amplamente divulgadas e que constam do Plano de Contingência.  

Toda a comunidade académica deve adotar medidas de proteção para a prevenção de contágio 

pelo COVID-19, evitando a concentração de colaboradores/utentes e garantindo as medidas de 

higiene e saúde pública. 

 

ESAV, 21 de janeiro de 2021 

 

O Presidente da ESAV 
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