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ADITAMENTO AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DO 1º SEMESTRE
21 OUTUBRO 2020
As aulas decorrem num modelo misto: aulas práticas presenciais e aulas teóricas e teóricopráticas, preferencialmente, presenciais.
ESTUDANTES DE 1º ANO
1. AULAS TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS:
1.1. Os estudantes de cada turma (A, B ou C) participam, quinzenalmente, em aulas presenciais;
1.2. Na semana não presencial participam nas aulas através da plataforma Zoom®.
2.

AULAS PRÁTICAS E LABORATORIAIS:
2.1. Os estudantes de cada grupo participam em aulas presenciais, quinzenalmente,
correspondente à carga horária prevista para 2 semanas de aulas, e sempre que adequado.

ESTUDANTES DE 2º E 3º ANOS
3. AULAS TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS:
3.1. Os estudantes de cada turma (A, B ou C) participam, quinzenalmente, em aulas presenciais;
3.2. A presença dos estudantes nesta tipologia de aulas, preferencialmente, deve destinar-se aos
estudantes da turma que, concomitantemente, têm aulas práticas nesse mesmo dia.
3.3. Os restantes, bem como aqueles que estavam na semana não presencial participam nas
aulas através da plataforma Zoom®;
3.4. Algumas aulas teórico-práticas, de acordo com as suas metodologias podem funcionar
exclusivamente de forma presencial, devendo as mesmas ser identificadas pelo docente.
4.

AULAS PRÁTICAS E LABORATORIAIS:
4.1. Os estudantes de cada grupo participam em aulas presenciais, quinzenalmente,
correspondente à carga horária prevista para 2 semanas de aulas e sempre que adequado.

Cada estudante fica associado à turma (A, B ou C) em todas as Unidades Curriculares (UC), bem
como ao seu grupo de práticas em todas UC, para que possa ser possível identificar os contactos e
contribuir para a sua rastreabilidade.
O docente mantem o registo dos estudantes presentes na sala de aula, para que possa ser possível
identificar os contactos e contribuir para a sua rastreabilidade

REFORÇAM-SE CUIDADOS A OBSERVAR:
 USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA;


MANUTENÇÃO DA DISTÂNCIA FÍSICA DE SEGURANÇA;



HIGIENIZAÇÃO INDIVIDUAL DAS MÃOS;



HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS, PELO DOCENTE E ESTUDANTES,
PARA A MELHOR SEGURANÇA DE TODOS.

