
Comunicação Conselho Pedagógico 11 de março de 2020 
 
Caros alunos 
 
Como é já do vosso conhecimento, o Conselho de Administração do ISPA, crl em articulação 
com a Reitoria do ISPA decidiu, como medida cautelar, suspender, a atividade letiva presencial, 
até ao dia 24 de Março, inclusive. Em consequência, também as avaliações de época especial 
trabalhador estudante, agendadas para este período, não se realizarão nas datas previstas. 
O Conselho Pedagógico realizou por isso as seguintes alterações ao calendário escolar. 
 
1.      A semana de interrupção letiva para o 1º Ciclo, 1º ano dos 2º Ciclos e 4º ano MIP, 
prevista para o final do semestre letivo, será antecipada para a semana de 16 a 20 de março. 
 
2.      O período letivo do 2º semestre, relativo a estes anos curriculares, prolongar-se-á até ao 
dia 26 de Maio. 
 
3.      Mantêm-se inalterados os períodos previstos no calendário escolar para as épocas de 
avaliação normal, recurso e especial do 2º semestre. 
 
4.      As avaliações de época especial do 1º semestre que não se poderão realizar agora, devido 
à interrupção das atividades letivas a partir das 18:30 do dia 10 de março, serão realizadas logo 
após as férias da Páscoa, nos dias 14 e 15 de abril de 2020. Será brevemente publicado um 
novo calendário de avaliações relativo a estas Unidades Curriculares. 
 
Informações complementares sobre o funcionamento das aulas e de outras componentes 
curriculares dos cursos, serão objeto de divulgação oportuna através do endereço institucional 
dos estudantes e dos demais canais institucionais (ISPADigital, eCAmpus). 
Os docentes poderão também implementar procedimentos especificos, nomeadamente 
através do eCAmpus que permitam compensar ou substituir as aulas presenciais. 
Por tudo isto, o Conselho Pedagógico recomenda a consulta atenta e regular dos canais 
institucionais, ISPADigital, eCAmpus e email institucionais . 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
A Presidente do Conselho Pedagógico 
Prof.ª Doutora Maria João Morais Gouveia Conselho Pedagógico / Pedagogical Councill 
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