
Atividade Letiva:
Como esclarecido pelo Despacho nº125/2020 (https://bit.ly/2IXD9Wg), as atividades letivas 
presenciais na FDUL cessarão com o decorrer das provas de avaliação presenciais que se realizarão 
de dia 2 a 18 de Dezembro (https://bit.ly/2JtEdS7), sendo qualquer tipo de lecionação presencial 
suspensa desde o dia 30 de Novembro até ao dia 18 de Dezembro. As respetivas aulas que 
decorreriam de forma presencial nesses dias passarão a decorrer à distância tendo sido dada 
preferência à plataforma Zoom, para a lecionação das mesmas. 

Já em relação às aulas que decorrerão no dia das Frequências, deverá ser acordado entre as 
respectivas turmas,subturmas e os respetivos docentes a realização de aulas de compensação à 
distância, sendo que o mesmo assunto foi acompanhado tanto em reunião do Grupo de Trabalho para 
o Acompanhamento da Avaliação Contínua ( reunião realizada dia 23/11/2020)  e em sede de 
Conselho Pedagógico ( reunião realizada dia 19/11/2020). 

Em relação às aulas de compensação do 1º Ano foi feita uma menção às mesmas em sede Conselho 
Pedagógico sendo que as mesmas estão a ser um reforço positivo, apesar de se compreender que é 
uma solução dura tanto para o corpo docente como discente e foi também salientado da minha parte 
enquanto representante da AAFDL, em reunião de Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da 
Avaliação Contínua, uma preocupação com os alunos que têm de assistir às mesmas aulas de 
compensação e têm de efetuar longas viagens para poder chegar aos seus domicílios, sendo que a 
situação será tomada em consideração para o futuro.

Avaliação Presencial: 
Conforme o determinado, as provas de avaliação far-se-ão presencialmente (https://bit.ly/2Vv9PsS), 
sendo de salientar algumas dos procedimentos e recomendações: como a: lotação máxima de ⅓ do 
total dos anfiteatros;  a solicitação de folhas de testes aos alunos nos respetivos lugares para 
realização das frequências;  disponibilização de materiais para segurança dos alunos ( como 
embalagens de gel desinfetante, máscaras e caixas com folhas de teste).

Em relação à recolha do papel, no que toca às provas escritas  e os possíveis atrasos na entrega das 
frequências ,foi pensada uma solução para que seja feita a quarentena e desinfeção das provas, de 
acordo as normas da DGS ( 24 a 36h), como forma a que tudo seja feito atempadamente e em 
segurança,com uma preocupação em especial pelas provas a realizar em último lugar tendo a 
mesma sido discutida em reunião de Conselho Pedagógico. 

Avaliação à Distância:
Em sede de reunião do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Avaliação Contínua ( realizada 
no dia 16/11/2020) foi salientado o facto de os alunos infectados ou em quarentena  deverem fazer 
contacto com a plataforma e o email da FDUL para os casos de COVID-19 ( covid19@fd.ulisboa.pt ) e 
como forma a não realizarem a prova escritas presencialmente. Na sede desta mesma reunião foi 
demonstrada da minha parte enquanto representante da AAFDL,  uma especial preocupação com a 
garantia da salvaguarda da Avaliação Contínua e a comunicação o quanto antes desta informação aos 
alunos e a objetividade que este assunto demanda. 

Em sede de reunião do Conselho Pedagógico, em relação à temática da Avaliação Contínua para os 
alunos que se encontrem infetados com o vírus COVID-19 ou em quarentena, foi recebido no mesmo 
Conselho  as experiências que têm sido praticadas nomeadamente, 



no 4º Ano da Licenciatura, tendo esta solução sido  vista como a mais “afinada”. Esta solução teria 
assim de chegar ao corpo docente o quanto antes, com as medidas e procedimentos adotar, tendo 
sido suscitada da minha parte enquanto representante da AAFDL que a solução chegasse o mais 
rapidamente aos alunos também.

A solução passaria assim pela realização da prova por parte dos alunos nos seus respectivos 
domicílios, em papel sobre o controlo dos docentes através da plataforma zoom ( com a câmera 
ligada e apontada à secretária  e som ligado), sendo depois enviada para o respetivo docente, através 
de um email ( com um determinado tempo de compensação para o respetivo envio).

A solução da plataforma Moodle para as avaliações que ocorrerão presencialmente, sendo somente 
para casos excepcionais não foi vista como uma solução tão propícia devido aos problemas de 
operacionalidade da mesma, para a situação em questão. 

Outros Assuntos:
Em relação à temática da Calendarização da Época de Exames foi tomada em consideração as 
preocupações apresentadas pelos alunos das Regiões Autónomas , tendo sido solicitada uma 
especial atenção para com este assunto de forma a poder facilitar a realização das provas por parte 
dos alunos das regiões insulares neste semestre atípico, em sede reunião do Conselho Pedagógico. 

Foi também levantada em reunião de Conselho Pedagógico a questão alargamento do horário da 
Biblioteca para a época de frequências e a impossibilidade do mesmo   devido à disponibilidade dos 
funcionários e outros assuntos adjacentes relacionados também com situação atípica que vivemos , 
não será possível alargar o horário da biblioteca.

Finalmente em relação à temática dos Inquéritos Pedagógicos,  estando já a sua operacionalidade e 
execução determinadas e prontas irá ser feita uma demonstração numa próxima Reunião como 
forma a poderem ser exemplificados e postos em uso; 

Saudações Académicas,

Vogal do Pedagógico da AAFDL,
Duarte Canau


