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DESPACHO COMPONENTE LETIVA 

ALTERAÇÃO CALENDÁRIO LETIVO 

 

Mediante o surto epidémico COVID -19 o ISAVE - Instituto Superior de Saúde (www.isave.pt), 

suspendeu todas as suas atividades letivas presenciais, no dia 13 de março 2020, de forma a 

minimizar a propagação da pandemia.  

Contudo, foram tomadas todas as medidas, com o intuito de assegurar a continuidade da formação 

dos estudantes nos diferentes ciclos de estudos. Através de uma modalidade de ensino e 

aprendizagem tecnologicamente mediada, que permitiu manter a totalidade dos cursos e a 

generalidade das unidades curriculares (UC) em funcionamento. 

Importa, neste particular contexto, formalizar os termos e condições do desenvolvimento das 

atividades de ensino e aprendizagem e de avaliação, como requisito para um adequado planeamento 

das atividades letivas até ao final do semestre e para o reconhecimento das aprendizagens 

realizadas. 

Assim, no uso dos poderes que me são conferidos e ouvido o Conselho Pedagógico, determino: 

Ponto 1. A atividade letiva relativa ao 2º semestre do ano letivo de 2019-20 será assegurada, 

preferencialmente, em regime de ensino a distância, devendo a avaliação das aprendizagens ser 

realizada em consonância com esta decisão. 

Determino, ainda:  

Ponto 2. Alteração ao calendário letivo de acordo com o seguinte: 

a) Alteração do período de férias da Páscoa, ficando como período de férias os dias 10 e 13 de 

abril; 

b) Anulação da semana académica em maio; 

c) O período letivo das licenciaturas é alargado até ao dia 31 de julho; 

d) As épocas de exames, nas licenciaturas, passam para setembro; 

e) A época de recurso destina-se, no corrente ano e a título excecional, a todos os estudantes 

que dela necessitarem para obter aprovação numa dada UC, incluindo os estudantes que não 

tiveram oportunidade de acompanhar plena e regularmente as atividades letivas, 

independentemente de estarem ou não abrangidos por um regime especial de frequência; 

 

Ponto3. Relativamente às atividades letivas. Os docentes, em articulação com os diretores de curso e 

Conselho Pedagógico, continuarão a: 

a) Adequar, em todas as unidades curriculares, as estratégias de ensino e aprendizagem das UC 

que lecionam ao contexto de ensino a distância; 
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b) Disponibilizar recursos educativos, na palataforma moodle, que permitam aos estudantes 

realizar as atividades de aprendizagem; 

c) Fornecer regularmente informação aos estudantes sobre a evolução das suas aprendizagens; 

d) Registar as atividades letivas realizadas, sob a forma de sumário; 

e) Registar a participação dos estudantes nas atividades letivas realizadas, sem que aí possa 

decorrer a inibição do acesso à época de recurso. 

 

Ponto 4. Relativamente às atividades de avaliação. Os docentes devem: 

a) Adequar, em todas as UC, as estratégias e, se necessário, os instrumentos de avaliação das 

aprendizagens ao contexto de ensino a distância; 

b) Considerar os exercícios de avaliação até agora realizados pelos estudantes para efeitos da 

avaliação das suas aprendizagens. 

 

O presente despacho tem caráter excecional e entra imediatamente em vigor. 

 

Amares, 9 de abril 2020  

 

 

Mafalda Duarte | Presidente  

 

Anexo: Adenda Calendário Letivo 2ºSemestre 2019/2020 
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ADENDA CALENDÁRIO LETIVO 2019/2020 

2.º SEMESTRE 
 

  

17 de fevereiro de 2020: Início do 2.º Semestre; 

 

Pausa letiva de Carnaval: 24 e 25 de fevereiro de 2020 

Férias da Páscoa: 10 e 13 de abril de 2020;  

  Missa de Finalistas: 27 de setembro de 2020 

 

 
22 a 26 de junho de 2020: último momento de avaliação contínua dos CTESP; 

 

29 de junho a 11 de julho de 2020: Exames de época normal dos CTESP; 

 

13 a 25 de julho de 2020: Exames de época de recurso dos CTESP. 

 
 
27 a 31 de julho de 2020: último momento de avaliação contínua das Licenciaturas; 

 

01 a 14 de setembro de 2020: Exames de época normal das Licenciaturas; 

 

15 a 28 de setembro de 2020: Exames de época de recurso das Licenciaturas. 

 

 

 Feriados do 2.º Semestre: 
 

10 de abril:  Sexta-feira Santa 

25 de abril:  Dia da Liberdade 

01 de maio: Dia doTrabalhador 

10 de junho:  Dia de Portugal 

11 de junho: Corpo de Deus 

13 de junho: Sto. António (feriado municipal) 

 

 

 Dia do ISAVE: 20 de maio 
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 Exames de Época Especial: 
 

Estatutos: 29 de setembro a 12 de outubro de 2020 

 

Finalização de Curso: 13 a 26 de outubro de 2020 

 

 

Aprovado em Plenário do Conselho Pedagógico em: 08/04/2020 

Homologado pelo Presidente do ISAVE em: 08/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 
    
 


