
DATA: 20 de março de 2020

EM DESTAQUE

RECURSOS E SERVIÇOS

FERRAMENTAS DIGITAIS

CONSULTE AINDA

SOBRE O COVID-19

Início das atividades letivas em 
modo virtual

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
Aceda on-line aos recursos eletrónicos 

nos repositórios do CD em cd.ispa.pt

LIVRARIA ISPA
Aceda à loja virtual

SERVIÇOS ACADÉMICOS
através dos canais digitais

(balcão virtual) ou sa@ispa.pt

eCampus (acesso a conteúdos 

pedagógicos e recursos educativos)

BBB & Zoom streaming e vídeo-aulas 
(Consulte o Manual no eCampus)

Consulte regularmente o seu email 
institucional e a informação 

disponibilizada em ispa.pt e 

na intranet ISPADigital

» Info e agenda académica

» Regulamentos

» Questões Frequentes

» Informação em permanência aqui

» Plano de Contingência ISPA

» Orientações de Saúde Pública

Caros estudantes,

Esperamos que estejam todos bem e com vontade de vencer este 

novo desafio.

A situação que estamos a enfrentar exige de todos nós uma 

grande determinação e perseverança para que possamos sair dela 

mais enriquecidos e atingir os objetivos de aprendizagem 

propostos. Exigirá, igualmente, um comprometimento sério de 

toda a comunidade ispiana. Da parte do corpo docente, poderão 

contar com todo o empenho em contribuir para a efetivação das 

vossas aprendizagens. Esperamos, da vossa parte, um 

compromisso sério com as tarefas de aprendizagem, de modo a 

poderem alcançar os objetivos que estabeleceram.

O ensino à distância tem desafios e condicionantes diferentes do 

ensino presencial. De modo a potencializar a vossa aprendizagem, 

o ISPA disponibiliza uma nova versão da ferramenta Moodle

(transformada no ISPA em e-campus) a qual foi também objeto de 

uma mudança gráfica. Para o funcionamento das aulas, os 

professores terão à disposição duas ferramentas que utilizarão 

consoante os objetivos das aulas e a sua preferência: a plataforma 

ZOOM e a plataforma BigBlueButton (BBB). Em anexo a esta esta 

mensagem irão receber manuais introdutórios de cada uma destas 

ferramentas.

Informamos ainda que, em caso de dúvida ou esclarecimentos 

adicionais sobre o funcionamento em regime de ensino à 

distância, poderão contactar-nos através do endereço de correio 

eletrónico estudoemcasa@ispa.pt. Para além desta linha de 

apoio, não se esqueçam dos tutores e docentes que estarão 

sempre disponíveis para vos apoiar. Poderão ainda consultar, no 

ISPADigital, as FAQs e a secção “Agenda e Informação Académica”, 

onde estão disponíveis mais informações.

Relembramos ainda que todos os serviços do ISPA continuam a 

estar disponíveis pelos canais digitais e telefónico, bem como 

todos os recursos e bases de dados do Centro de Documentação. 

Desejamos a todos um semestre cheio de experiências 

enriquecedoras e acreditamos que juntos conseguiremos 

ultrapassar este obstáculo.


