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INFORMAÇÃO Nº 1/PIPB/2020 - Atividades Letivas Não Presenciais 

                                                 Indicações e recomendações 

Presidência do IPBeja 
Data: 26/03/2020 

- Os calendários escolares agora divulgados no site do IPBeja, particularmente, no 
que respeita aos mestrados e CTeSP, poderão ser ajustados tendo em consideração 

as suas especificidades e características. Caso tal se justifique, deverá ocorrer 
através das coordenações dos cursos respetivas, em articulação com a direção da 
escola e comunicado superiormente; 

- admite-se a necessidade de introduzir ajustamentos às planificações, metodologias, 
regras, processos e instrumentos de avaliação de conhecimentos previstos nos guias 

de funcionamento das UCs, devendo os mesmos ser realizados pelo docente 
responsável, no âmbito da flexibilidade e rapidez que o atual contexto implica e 

exige, preferencialmente, em interação com a coordenação do curso e dado 
conhecimento à direção da escola. Estas modificações, caso impliquem alterações 
definitivas dos horários, deverão ser comunicadas superiormente; 

- a partir do início da atividade letiva não presencial, a 30 de março, os sumários 
deverão ser realizados na plataforma habitual, havendo uma recalendarização das 2 

semanas de paragem, entre os dias 16 e 27 de março, para as últimas 2 semanas dos 
calendários agora apresentados, salvaguardando as UCs e os cursos que pela sua 
especificidade apresentem necessidade de uma calendarização diferente. A duração 

e formato de cada sessão síncrona resultarão da adequação que cada professor 
considere oportuno introduzir nos métodos de ensino e aprendizagem; 

- sugere-se o recurso às ferramentas com as quais haja uma maior experiência, 
conhecimento e facilidade de utilização, alternativa ou complementarmente 
(Moodle, Zoom, Skype, Teams, E-mail, WhatsApp, YouTube, Apresentações com som 

e/ou vídeo, etc.); 

- as direções das escolas, a partir da informação recolhida junto das coordenações 

de curso, deverão ir reportando à presidência o resumo das principais dificuldades 
sentidas pelos utilizadores, bem como das boas práticas identificadas, de modo a 

diligenciar-se a sua correção e reforço, respetivamente. Para este efeito, as direções 

poderão criar modelos / fichas para esse registo; 
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- atendendo à complexidade do estado de emergência que vivemos, propõe-se, em 
termos gerais, na medida do possível e mantendo o rigor necessário, que 
simplifiquemos, agilizemos e facilitemos os procedimentos, circuitos e soluções;  

- tendo em conta a dinâmica, a imprevisibilidade e a duração da atual situação, as 
presentes indicações e recomendações poderão ser alvo de atualizações, em 
resultado de deliberações da tutela e da avaliação que em cada momento for sendo 
realizada. 
 
Agradece-se a todos a colaboração para este desafio, de modo que consigamos 
alcançar os objetivos previstos e minimizar prejuízos nos nossos estudantes, 
decorrentes da suspensão das atividades letivas presenciais. 
Obrigado! 
 

 

 

 

 

__________________________________ 

João Paulo Trindade 

Presidente do Instituto Politécnico de Beja 
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