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Introdução
No contexto da situação vivida na Região Autónoma da Madeira, bem como em todo o território
nacional, e no sentido de fazer face à infeção COVID-19, as autoridades regionais e nacionais
competentes decidiram suspender as atividades letivas, não letivas e de componente de apoio
à família, de caráter presencial.

O Plano de Ensino à Distância (PED) do Instituto Superior de Administração e línguas surge na
sequência da necessidade de definir algumas orientações comuns para o trabalho dos docentes
e dos discentes, à distância, num contexto particular de situação de emergência sanitária
provocada pela pandemia do vírus COVID-19, que veio impor a regra de isolamento social por
um período imprevisível.

O objetivo é garantir que os discentes garantir a continuidade do ano letivo, por forma a que as
expectativas e motivações dos discentes de terminarem os seus cursos ou alcançarem as suas
metas pessoais, não sejam defraudadas. Existem docentes que estavam familiarizados com as
diversas plataformas disponíveis, enquanto outros ainda não tinham essa experiência de
utilização.

Neste seguimento, surge a necessidade da existência de um PED que materializa um conjunto
de orientações para docentes, estabelecendo referenciais de trabalho comuns. A sua elaboração
tem por base diversos documentos da autoria da Direção Geral da Educação (e.g. “8 Princípios
Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas”), bem como
resultados dos questionários aplicados aos discentes e docentes do ISAL.

O objetivo é garantir que os discentes garantir a continuidade do
ano letivo, por forma a que as expectativas e motivações dos
discentes de terminarem os seus cursos ou alcançarem as suas
metas pessoais, não sejam defraudadas.
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As orientações propostas procuram ser as mais adequadas à atual realidade. A imprevisibilidade do
momento obriga a pensar num plano de ensino à distância, ou mais tarde, de acordo com a evolução
da situação um plano de ensino híbrido com alguns momentos presenciais.

Entre outras medidas, e para as situações em que se vier a verificar ser possível a retoma de atividades,
o plano considera a proteção especial de todos os elementos que se incluem nos grupos de risco
definidos pelas autoridades de saúde, o estabelecimento de horários e períodos de trabalho
desencontrados entre grupos de pessoas num mesmo serviço e a limitação do número de pessoas por
área.

Deve vigorar as recomendações emanadas pelas autoridades em saúde, tais como distanciamento físico
e etiqueta respiratório, e adicionalmente é solicitado uma medida altruísta através da adoção de
máscaras individuais numa perspetiva de prevenção.
O ISAL tem plano de contingência em vigor apto a solucionar qualquer situação de crise no seu interior.

A passagem do estado de emergência à situação de Calamidade, realizada pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 33-A/2020 de 30 de abril de 20202, que declara a situação de calamidade, no âmbito
da pandemia da doença COVID-19,obriga à readaptação do ISAL à nova realidade jurídica, económica e
social definida.
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O plano de Ensino à Distância
No ano letivo de 2019/2020 o ISAL tem 255 discentes, inscritos nas suas três Licenciaturas:
Gestão de Empresas, Organização e Gestão Hoteleira e Turismo. O processo de auscultação
durante o mês de março e abril a discentes e docentes do ISAL foi determinante. Os inquéritos
visaram descortinar a implementação do sistema à distância, a forma e progresso da superação
das dificuldades existentes, Mais de 90 % dos inquiridos, tanto docentes como discentes,
utilizam o computador para aceder às plataformas de apoio ao ensino à distância.

Para uma melhor compreensão do conceito de ensino à distância colocamos aqui o
enquadramento legal, recorrendo à Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro, que explicita:
«Ensino a distância» é a modalidade educativa e formativa em que o processo de ensino e
aprendizagem ocorre predominantemente com separação física entre os intervenientes,
designadamente docentes e discentes, em que:

A interação e participação são tecnologicamente mediadas e apoiadas pelo professor-tutor e por
equipas educativas de ensino a distância, abreviadamente designadas por equipas educativas
E@D, responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem;

O desenho curricular é orientado para permitir o acesso sem limites de tempo e lugar ao
currículo e aos processos e contextos de ensino e aprendizagem; O modelo pedagógico é
especialmente concebido para o ensino e a aprendizagem em ambientes virtuais.» (Artigo 4º).

No ano letivo de 2019/2020 o ISAL tem 255 discentes,
inscritos nas 3 Licenciaturas: Gestão de Empresas,
Organização e Gestão Hoteleira e Turismo.
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O presente plano, a nível de estratégia apresenta os seguintes objetivos:

Figura 1 - Objetivos do plano de ensino à distância

Definir adaptações necessárias ao processo de ensino-aprendizagem

Delinear as tecnologias a adotar

Definir formas alternativas de contacto
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Meios tecnológicos de suporte
O presente plano contempla a utilização das seguintes tecnologias:
 plataformas de ensino a distância;
 plataformas de videoconferência;
 sincronização de arquivos;
 correio eletrónico;
 telefone e SMS;
 WhatsApp.
Plataforma Zoom
O Instituto Superior de Administração e Línguas optou por constituir uma sala de aulas virtual para cada
unidade curricular.

Cada docente, coloca as tarefas e informações completares nessa plataforma.

Os docentes devem tirar partido dos recursos existentes, selecionando-os com base em critérios como:
fiabilidade, credibilidade, usabilidade, qualidade e disponibilidade.

Na plataforma, o docente deverá então indicar qual a atividade a realizar, a partir dos recursos online
da bibliografia recomendada, ou criando novos recursos, devendo criar um fórum de discussão para
dúvidas, ou para a apresentação de trabalhos.

A plataforma de eleição foi o ZOOM.

Aulas Síncronas
As aulas síncronas serão realizadas pelo docente para todos os discentes da turma do docente. O convite
(link) para as aulas síncronas é colocado previamente à realização das mesmas, pelo docente da unidade
curricular, no stream da sala de aula. Dada a facilidade e a qualidade de som e imagem, e parecer dos
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discentes, o ISAL implementou o uso da plataforma Zoom. As aulas síncronas têm por fim orientar os
discentes para o trabalho assíncrono e para o docente manter ligação com os seus alunos.

No uso de qualquer um destes meios de comunicação síncrona ou assíncrona é muito importante
respeitar os princípios do Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) e a Política de Proteção e
Privacidade dos Dados do ISAL.

Apoio Técnico
O apoio técnico será assegurado pelo Salomão Faria, quer na resolução de problemas, quer no
esclarecimento de dúvidas, quer ainda na pesquisa/elaboração e disponibilização de tutoriais para os
utilizadores.
Contactos
Continua-se a privilegiar o contacto entre comunidade académica e o ISAL por telefone (291705705) ou
mail (isal@isal.pt).
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Orientações para Docentes
É definido um plano de aulas síncronas que complementa o trabalho assíncrono no ZOOM. O docente
deve agendar a aula na plataforma ZOOM.

Para além do trabalho síncrono, o docente pode propor aos seus alunos a realização de tarefas ou
atividades na sala de aula da turma, com tempos definidos para cada atividade e evitando pedir a
impressão de documentos aos alunos.

Durante a aula síncrona o professor deve definir aos alunos os trabalhos a realizar e definir o modo e o
prazo de entrega.

Os professores deverão estar disponíveis no ZOOM para apoiar o trabalho autónomo dos alunos e
responder às dúvidas que existam.

Os docentes poderão efetuar aulas assíncronas, para resolução de tarefas propostas pelos docentes.

Horários
As aulas síncronas - em chat ou videoconferência pela plataforma escolhida serão ministradas nos
mesmos horários definidos para as aulas presenciais.

Registo de Sumários e de assiduidade
Os professores lançam os sumários na plataforma netpa, nos mesmos termos que o fazem nas aulas
presenciais.

As faltas aos alunos nas aulas síncronas não serão contabilizadas, sem prejuízo da apreciação como
elemento de avaliação.
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Orientações para os discentes
Foram criadas Regras de boas praticas do Ensino à Distância de caráter obrigatório:

1.

Nas aulas síncronas, o aluno obrigatoriamente deve ter a sua Câmara ligada, por forma a permitir

que o docente e os demais participantes o passam visualizar, permitindo o “contacto” social ainda que
virtual, e permitindo uma melhor interação letiva. Não serão considerados como presentes os alunos
que não tenham as câmaras ligada, tendo o docente a liberdade de o excluir das sessões síncronas.

2.

O docente, no âmbito da sua liberdade pedagógica, define as atividades a serem executadas em

aula ou fora dela, e o modo e tempo de entrega dos trabalhos. Os alunos, que queira obter avaliação
continua, deve cumprir as tarefas propostas pelos docentes, bem como satisfazer os elementos de
avaliação.

3.

É proibida, exceto se o docente a autorizar expressamente, a gravação e/ou tirada de fotografias

de aulas/reuniões em direto por qualquer membro da comunidade educativa. É aceitável a gravação de
aulas assíncronas pelo docente, caso as queira partilhar como recurso para os discentes nas plataformas
de aprendizagem.

4.

Os discentes devem seguir as indicações dos professores no que se refere à utilização dos meios

tecnológicos e plataformas em uso;

Para o sucesso do Plano de Ensino à Distância é
fundamental a adesão e cooperação dos discentes.

5.

Os alunos devem ser participativos de uma forma responsável e produtiva, quer nas sessões com

a turma e os professores, quer nos trabalhos de grupo. Não esquecer que o silêncio do aluno pode ser
entendido sob diferentes perspetivas: dificuldade de compreensão dos materiais propostos, dificuldade
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técnica, timidez, mas também pode ser entendido como desinteresse na disciplina. Por isso, é
importante a participação ou comunicação do docente do motivo do seu silencio.

6.

O aluno deve ter cuidado com a linguagem, quer nas aulas síncronas, quer ao escrever uma

mensagem via e‐mail ou na plataforma. O aluno deve sempre avaliar quem é o destinatário da sua
mensagem/comunicação e adequar o texto e a linguagem às suas características, considerando sua
função e o tipo de relação que tem como ele.

7.

Os fóruns de discussão criados pelos docentes são um ambiente de comunicação coletiva e os

seus principais objetivos são gerar discussões sobre um determinado tema e aprender de forma
colaborativa. Trata‐se de um ambiente coletivo que pode ser usado para reflexões do grupo sobre um
determinado tema, criando uma comunidade virtual de aprendizagem onde os estudantes colaboram
uns com os outros na construção de conhecimentos sobre um determinado tema. Assim, é obrigatória
a participação nos fóruns de discussão.

8.

Os alunos podem tirar as suas dúvidas por todas as formas definidas pelos docentes. A

comunicação tem que existir.

9.

A violação das regras ora impostas constitui uma violação disciplinar.
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Avaliações Adaptadas ao Ensino à
distância
Face à situação à suspensão das atividades letivas presenciais, houve a necessidade de adaptar as Fichas
das Unidades Curriculares, preparadas e concebidas para um ensino presencial, por forma a que a
permitir uma avaliação não presencial, bem como alterar os elementos da avaliação inicialmente
definidos.

Foram alteradas as avaliações das seguintes unidades curriculares para o segundo semestre 2019/2020:

Organização e Gestão Hoteleira
Figura 2 - Avaliações adaptadas ao ensino à distância – Organização e Gestão Hoteleira

Unidades Curriculares

Docente

Nova
Avaliação

Horas de Trabalho
Total

ECTS
Contacto

2º Semestre
Itinerários Turísticos

Luz Silva

Mantém

160

60TP

6

Tecnologias de Informação

Élvio Camacho

Mantém

160

60TP

6

Inglês II

Andreia Carvalho

Alterou

160

60TP

6

Alemão II

Leonilde Olim

Alterou

160

60TP

6

Marketing Turístico
4º Semestre

Susana Cró

Alterou

160

45TP

6

Gestão Financeira

Nelson Abreu

Mantém

160

60TP

6

Contabilidade Geral II

Élvio Camacho

Mantém

160

75TP

6

Gestão da Qualidade

Assis Correia

Mantém

160

45TP

6

Contabilidade Analítica I

Nelson Abreu

Alterou

160

30T+30PL

6

Cálculo Financeiro
6º Semestre

Ricardo Faísca

Alterou

160

30T+30PL

6

Fiscalidade

Paulo Fernandes

Mantém

160

60TP

6

Gestão da Produção Hoteleira II

Tiago Perneta

Alterou

160

45TP

6

480

440E

18

Estágio/Projeto

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas
o que melhor se adapta às mudanças.
Leon C. Megginson
.
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Turismo
Figura 3 - Avaliações adaptadas ao ensino à distância - Turismo
Horas de Trabalho
Unidades Curriculares

Docente

Nova Avaliação

Total

Contacto

ECTS

2º Semestre
Legislação Turística

Susana Cró

Mantém

160

60TP

6

Tecnologias de Informação

Élvio Camacho

Mantém

160

60TP

6

Inglês II

Andreia Carvalho

Alterou

160

60TP

6

Alemão II

Leonilde Olim

Alterou

160

60TP

6

Marketing Turístico

Susana Cró

Alterou

160

45TP

6

4º Semestre
Inglês IV

Andreia Carvalho

Alterou

160

60TP

6

Alemão IV

Leonilde Olim

Alterou

160

60TP

6

Geografia do Turismo e Território

Cristina Abreu

Mantém

160

45TP

6

História de Portugal II

Diogo Goes

Alterou

160

45T+15PL

6

Animação Turística

Sérgio Teixeira

Mantém

160

45T+15PL

6

Património Natural e Turismo

Cristina Abreu

Mantém

160

60TP

6

Itinerários Turísticos

Luz Silva

Mantém

160

45TP

6

480

440E

18

6º Semestre

Estágio/Projeto

Gestão de Empresas
Figura 4 - Avaliações adaptadas ao ensino à distância - GE

Unidades Curriculares

Docente

Nova
Avaliação

Horas de Trabalho
Total

ECTS

Contacto

4º Semestre
Contabilidade Analítica I

Nelson Abreu

Alterou

160

60TP

6

Gestão da Qualidade e Operações

Assis Correia

Mantém

160

45TP

6

Informática de Gestão

Élvio Camacho

Mantém

160

60TP

6

Auditoria

Bruno Brazão

Alterou

160

45TP

6

Fiscalidade

Paulo Fernandes

Mantém

160

60TP

6

Negociação

Nelson Abreu

Alterou

160

30TP

6

Estratégia Empresarial

Sérgio Teixeira

Mantém

160

45TP

6

480

400E

18

6º Semestre

Estágio /Projecto
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Plano de Retoma das Atividades Letivas
Presenciais
O Gabinete no Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no passado dia 17 de abril de 2020
emitiu uma recomendação e esclarecimento às instituições científicas e de ensino superior, com vista a
que as mesmas procedam à elaboração de planos para levantamento progressivo das medidas de
contenção motivadas pela pandemia COVID-19,

De acordo com a referida recomendação as Instituições de Ensino Superior, bem como os termos do
roteiro comum recentemente proposto pela Comissão Europeia no que respeita à autorização
progressiva de agrupamentos de pessoas, tendo em conta as especificidades das diferentes categorias
de atividades, tais como as realizadas nas instituições de ensino, devem gradualmente ir iniciando as
suas atividades letivas presenciais, com respeito pela recomendações da SRS e demais decisões
Governamentais e Regionais.

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 de 30 de abril de 20202, que
declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, estabeleceu o Plano
Covid-19 – Plano de Desconfinamento, no qual

desenhou três fases progressivas para o

desconfinamento.

As fases encontram-se separadas por períodos de 15 dias, e nos mesmos serão implementadas medidas
progressivas de desconfinamento.

O plano de desconfinamento está dependente da evolução dos indicadores diários da evolução do
vírus Covid-19.

As decisões serão reavaliadas igualmente a cada 15 dias. O ISAL irá igualmente reavaliar as suas
decisões de 15 em 15 dias.
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Figura 5 – Cronologia das Fases de Desconfinamento

A primeira fase inicia-se já esta segunda-feira, 4 de maio. Nesta primeira fase inicia-se a abertura do
pequeno comercio, contudo, mantendo a regra do teletrabalho, e do dever civil de recolhimento no
domicílio (vide Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020). Nesta primeira fase o ISAL manterá
as atividade letivas presenciais suspensas, e iniciará a implementação do plano que ora se propõe
definir.

Na segunda fase e no domínio da educação, irão ser reabertas as creches e o ensino secundário.

Figura 6 – Desconfinamento de atividades letivas - Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020

O ISAL porque se encontra inserido o ensino, embora superior, irá proceder à reabertura das suas
atividades progressivamente a partir do dia 18 de maio de 2020.

Assim, e com vista a assegurar necessidade da conclusão do corrente ano letivo em prazos tão próximos
quanto possíveis do que se encontrava previsto no calendário escolar, evitando impactos negativos
sobre o próximo ano letivo, o ISAL apresenta o presente plano de retoma progressiva das suas atividades
letivas e não letivas.
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Tendo em consideração:
 que foram auscultados os docentes e os discentes, estes através de inquérito celebrado no dia
29.04.2020;
 a abertura das atividades económicas na RAM, através da Resolução nº 233/2020 de 30 de abril
e Resolução nº 233/2020 de 30 de abril da Presidência do Governo Regional
 estando prevista para dia 18 de maio a retoma das aulas presenciais do secundário, bem como
das creches, o ISAL adota, desde já, mas com possibilidade de alteração, aquela data como a
data de referência para a retoma gradual das suas atividades presenciais, a qual será efetuada
de forma faseada.

O ISAL irá também de forma gradual retomar as suas atividades sociais, culturais e económicas,
absolutamente essenciais para o bom desenvolvimento do ano letivo.

A abertura das atividades letivas terá em consideração os
recursos físicos e humanos do ISAL.

O ISAL irá também de forma gradual retomar as suas atividades sociais, culturais e económicas,
absolutamente essenciais para o bom desenvolvimento do ano letivo.

Audição dos Alunos:
Foram auscultados os alunos dos três cursos no sentido de expressarem a sua opinião sobre a forma de
retoma das atividades letivas presenciais.

Responderam ao inquérito 171 alunos, representando 71% dos mesmos.
Figura 7 – Taxa de Resposta

Discentes
Taxa de Resposta
Número de discentes
Número de respostas

71%
255
181
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Aquando a tomada de decisão existiu uma processo de auscultação a docentes e discentes.

Relativamente aos discentes foi possível verificar que:

·

Cerca de 70% dos discentes considera a plataforma utilizada adequada;

·

Cerca de 65% dos discentes não concorda com a reativação faseada de atividades letivas e não
letivas presenciais;

·

Apesar de considerarem as aulas presenciais importantes para a sua formação, no atual
contexto e no pressuposto de as aulas terminarem no final de junho, consideram que
permanecer com as atividades letivas não presenciais;

·

Apesar de o ISAL apresentar um conjunto de medidas extraordinárias de regulamentação, cerca
de 80% dos discentes, considera que nada provável ou pouco provável retornar às aulas
presenciais, bem como estar presente em visitas de estudo;

·

Na perspetiva de se manter as aulas não presenciais, cerca de 50 % dos discentes na concorda
com a possibilidade de os exames serem presenciais,

Audição dos docentes:
Foram auscultados os docentes em reunião geral de docentes realizada no dia 17 de abril de 2020,
através da plataforma zoom.

A opinião maioritária dos docentes é a manutenção das atividades não presenciais, realizando aulas de
tutoria presencial conforme vejam a necessidade.

Alguns docentes querem que os elementos de avaliação sejam presenciais, constante do mapa infra os
momentos de avaliação presencia.

Capacidade das salas de aulas
A abertura das atividades letivas terá em consideração os recursos físicos e humanos do ISAL.

Será tida em consideração a capacidade das suas salas de aulas:
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Figura 8 - Capacidade das Salas de Aula
Salas

Lugares sentados

1

24

2

34

3

30

4

21

6

50

7

35

8

55

9

56

10

65

11

30

12

40

Auditório

82
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Os Alunos Inscritos:
Figura 9 - Alunos Inscritos – Organização e Gestão Hoteleira
Licenciatura
OGH

Semestre
2º

Unidade Curricular
Alemão II
T. Informação
I. Turísticos
Inglês II
Marketing Turístico

Docente
Leonilde Dias
Élvio Camacho
Luz Silva
Andreia Carvalho
Susana Cró

Avaliação
25
25
26
26
26

4º

Gestão Financeira
C. Analítica I
C. Geral II
C. Financeiro
G. da Qualidade

Nelson Abreu
Nelson Abreu
Élvio Camacho
Ricardo Faísca
Assis Correia

22
24
22
28
22

6º

Fiscalidade
G. da Prod. Hoteleira II

Paulo Fernandes
Tiago Oliveira

32
32

Figura 10 - Alunos Inscritos – Turismo
Licenciatura

Semestre
2º

Unidade Curricular
T. Informação
Inglês II
Marketing Turístico
Legislação Turística
Alemão II

Docente
Élvio Camacho
Andreia Carvalho
Susana Cró
Susana Cró
Leonilde Dias

Avaliação
28
32
26
27
28

Turismo

4º

Inglês IV
Animação Turística
Geografia do Turismo e
Território
História de Portugal II
Alemão IV

Andreia Carvalho
Sérgio Teixeira
Cristina Abreu

36
32
32

Diogo Goes
Leonilde Dias

33
33

Itinerários Turísticos
Património Natural e
Turismo

Luz Silva
Cristina de Abreu

47
47

6º

Figura 11 - Alunos inscritos – Gestão de Empresas
Licenciatura
Gestão de Empresas

Semestre
4º

6º

Unidade Curricular
Fiscalidade
C. Analítica I
Informática de Gestão
Gestão da Qualidade e
Operações
Auditoria

Docente
Paulo Fernandes
Nelson Abreu
Élvio Camacho
Assis Correia

Discentes (número)
36
36
33
31

Bruno Brazão

33

Estratégia Empresarial
Negociação

Sérgio Teixeira
Nelson Abreu

22
22

Atividades Letivas:
Irão ser mantidas as atividades letivas à distância como regra de ensino para o presente semestre, tendo
sido criadas regras de boa conduta e regras extraordinárias de avaliação para o efeito.
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A partir de dia 18 de maio, irão ser as atividades letivas combinada entre as atividades não presenciais
com atividades letivas presenciais.

As aulas teóricas, teórico-práticas, de orientação tutorial e seminário, poderão recomeçar, caso o
docente considere imprescindível a presença dos estudantes para efeitos de avaliação ou outras
sessões.

Todas as atividades presenciais obedecerão a regras rigorosas de segurança que permitam um
distanciamento físico adequado, sendo necessário o uso de máscara, havendo também a indicação de
que sejam organizadas para decorrerem no menor número de dias possível.

As atividades letivas de avaliação presenciais são efetuadas mediante informação dos docentes, por
forma a garantir as condições de segurança, o cumprimento do afastamento social e o cumprimento
das recomendações das autoridades de saúde competentes e as normas técnicas em vigor,
nomeadamente ao nível sanitário e de higiene, garantindo sempre condições de distanciamento social
e assegurando a utilização por todos de equipamentos de proteção individual, designadamente
máscaras de uso geral.

O começo e periodicidade das sessões presenciais caberá ao respetivo docente.

Horários
Estão a ser criados novos horários de formação, que serão diferentes dos horários inicialmente previstos
de formação presencial, por forma a evitar os aglomeramentos na Instituição.

Na elaboração destes horários teremos em conta a capacidade das salas de aulas e os alunos inscritos
em cada disciplina supra analisado.

Os horários que se irão prever são meramente indicativos, por forma a que em cada dia não existam
mais do que duas turmas no ISAL. Os docentes poderão propor dias diferente mediante comunicação
previa aos serviços administrativos, e coordenação com as demais aulas existentes.
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Figura 12 - Horários previstos

Horário
19h-20 h50
21h-22h50

segundaterça-feira
quarta-feira
feira
Turismo 1º Turismo
2 3ºs anos
OGH 1
OGH 2
Turismo 1º Turismo
2 3ºs anos
OGH 1
OGH 2

quinta-feira

sexta-feira

3º ano

Auditoria

3º ano

Auditoria

Retoma dos Estágios Curriculares:
Irá ser determinado o levantamento das suspensões dos estágios, conforme for sendo levantada a
suspensão das atividades económicas e as empresas estejam em condições de receber os estagiários.

Aos alunos que se verifique a impossibilidade de continuidade dos estágios será dada a possibilidade de
proceder à elaboração do Projeto ou de reiniciar um novo estágio, com a necessária prorrogação dos
competentes prazos.
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Regime de Avaliação:
Os docentes, no âmbito da sua liberdade pedagógica, e de acordo com as Fichas das Unidades
Curriculares adaptadas ao presente semestre, podem efetuar as avaliações quer de forma não
presencial, quer de forma presencial.

Figura 13 - Regime de avaliação - GE
Licenciatura
Gestão de
Empresas

Semestre
4º

6º

Unidade Curricular
Fiscalidade
C. Analítica I

Docente
Paulo Fernandes
Nelson Abreu

Informática de
Gestão

Élvio Camacho

Gestão da
Qualidade e
Operações
Auditoria

Assis Correia

Estratégia
Empresarial
Negociação

Bruno Brazão

Atividade Letivas

Avaliação

De acordo com
preferências dos
discentes
De acordo com
preferências dos
discentes
Não Presenciais

2 salas – 08 de
junho

50% das aulas
presenciais para
práticas - início a
18 de maio

Sérgio Teixeira
Nelson Abreu

De acordo com
preferências dos
discentes

Figura 14 - Regime de avaliação – OGH
Licenciatura
OGH

Semestre
2º

4º

6º

Unidade Curricular
Alemão II
T. Informação

Docente
Leonilde Dias
Élvio Camacho

I. Turísticos

Luz Silva

Inglês II

Andreia Carvalho

Marketing Turístico

Susana Cró

Gestão Financeira

Nelson Abreu

C. Analítica I

Nelson Abreu

C. Geral II

Élvio Camacho

C. Financeiro
G. da Qualidade

Ricardo Faísca
Assis Correia

Fiscalidade
G. da Prod.
Hoteleira II

Paulo Fernandes
Tiago Oliveira

Atividade Letivas

Avaliação

De acordo com
preferências dos
discentes
Dia 23 de Junho,
OGH 1. Ano Das 17H00 às
21H00, de 2
salas
Teste A - 17H00 18H50 - 12
alunos
Teste B - 19H0020H50 - 12
alunos
Apresentação –
9 e 16 de junho
às 21h

De acordo com
preferências dos
discentes
De acordo com
preferências dos
discentes
De acordo com
preferências dos
discentes

1 sala - 22 de
junho
2 salas – 08 de
junho

2 testes
presenciais
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Figura 15 - Regime de avaliação – Turismo
Licenciatura

Semestre
2º

Turismo

4º

6º

Unidade Curricular
T. Informação

Docente
Élvio Camacho

Inglês II

Andreia Carvalho

Marketing Turístico
Legislação Turística
Alemão II

Susana Cró
Susana Cró
Leonilde Dias

Inglês IV

Andreia Carvalho

Animação Turística
Geografia do
Turismo e Território
História de Portugal
II

Sérgio Teixeira
Cristina Abreu

Alemão IV

Leonilde Dias

Itinerários
Turísticos

Luz Silva

Diogo Goes

Atividade Letivas
De acordo com
preferências dos
discentes

Avaliação

Apresentação –
9 e 16 de junho
às 21h

Apresentação –
15 e 17 de junho
às 19h

Se necessário,
disponível para
aulas presenciais

Dia 03 de Junho,
Turismo 3. Ano das 16H00 às
22H00, de 3
salas:
Teste A - 16H00 17H50 - 15
alunos
Teste B - 18H0019H50 - 15
alunos
Teste C - 20H0021H50 - 16
alunos -

Património Natural
e Turismo

Cristina de Abreu
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Serviços Académicos:
Continuaremos a privilegiar a realização das atividades em regime de teletrabalho, e a realização de
reuniões por meios telemáticos (vídeo ou teleconferência), e de provas públicas.
Continuará a ser privilegiado o regime de "secretaria eletrónica ou virtual" com uma tentativa, tanto
quanto possível, de desmaterialização de processos.

Convívio dos alunos:
Os alunos poderão utilizar as instalações do ISAL para fins de estudo, reuniões e preparação de trabalhos
de grupo, mediante solicitação previa aos serviços académicos, por forma a garantir o distanciamento
social e o cumprimento das demais condições de saúde e higiene.

Biblioteca:
Os alunos poderão utilizar a biblioteca do ISAL mediante solicitação previa aos serviços académicos, por
forma a garantir o distanciamento social e o cumprimento das demais condições de saúde e higiene.
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Conclusões
O Plano de retoma é reajustável de acordo com a evolução da situação da pandemia, social e económica
de Portugal e da RAM. O plano é adaptável às necessidades dos alunos e dos docentes, podendo ser
revisto a qualquer momento.

O Plano ora estabelecido segue o desenho do Plano de Desconfinamento estabelecido pelo Governo, e
irá ser reavaliado quinzenalmente.

O presente plano descreve as principais etapas que o ISAL deve considerar para estabelecer um Plano
de Contingência, assim como os procedimentos a adotar perante um Trabalhador, docente ou um aluno
com sintomas desta infeção. Esta Orientação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta
a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, sendo, assim, o presente plano de aplicação
dinâmica e mutável com as novas informações e conhecimentos.

As situações não previstas nesta Orientação devem ser avaliadas caso a caso.

26

Referências
PORTUGAL. Ministério da Educação (2019). Portaria nº 359/2019, de 8 de outubro (Regulamenta o
Ensino

a

distância).

Diário

da

República

Eletrónico.

In:

https://dre.pt/home/-

/dre/125085420/details/maximized

PORTUGAL. Ministério da Educação. Direção-Geral de Educação (2020). Apoio às Escolas [Em
linha].[Consult.2020-04-17] In: https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/529

PORTUGAL. Ministério da Educação. Direção-Geral de Educação (2020). Orientações para o trabalho das
Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade da E@D [Em
linha].[Consult.2020-04-17] In: https://apoioescolas.dge.mec.pt/node/760

PORTUGAL. Ministério da Educação. Direção-Geral de Educação (2020). 9 Princípios orientações para o
Acompanhamento dos Discentes que recorrem ao #EstudoEmCasa [Em linha].[Consult.2020-04-10]In:
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2020- 04/Escolas%23EstudoEmCasa.pdf

PORTUGAL. Ministério da Educação. Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Roteiro: 8 Princípios
Orientadores para a Implementação do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas. 26 mar. 2020.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020 de 30 de abril de 2020
Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março
Resolução nº 233/2020 de 30 de abril da Presidência do Governo regional
Resolução nº 233/2020 de 30 de abril da Presidência do Governo regional

27

