INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Educação de Santarém

Comunicado
Caros estudantes e colegas

Tomando em consideração:

1) O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, nomeadamente o artigo 9º - Suspensão de
atividades letivas e não letivas do Capítulo IV, de que se destaca a suspensão das atividades letivas
presenciais em todas as Instituições de Ensino Superior a partir de 16 de março, sendo reavaliada
esta situação no dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada após reavaliação.

2) O Comunicado de 26 de março do Sr. Presidente Interino do IPSantarém, Professor Doutor João
Moutão.

3) A Orientação Nº1/2020 da Diretora da Escola Superior de Educação do IPSantarém sobre
Processos de Ensino-Aprendizagem a Distância, salientando que os recursos disponibilizados no
endereço http://elearning.ipsantarem.pt/ferramentas-apoio/, são para todos, estudantes ou
docentes, de modo a apoiar nas interações que forem necessárias, existindo para isso apoio
disponível para todas as dúvidas neste âmbito.

Venho por este meio esclarecer que a interrupção letiva da Páscoa na ESES é de 06 a 13 de abril.
Informo também que todos os estágios encontram-se interrompidos até dia 9 de abril, sendo nessa
data reavaliada esta situação.

Todos os Serviços, Centros da ESES, Secretário e Órgãos de Gestão estão a funcionar em regime de
teletrabalho podendo ser contactáveis por email. Deverão, por isso, consultar a página da ESES para
mais informações (horários e endereço de email).
Complexo Andaluz – Apartado 131 – 2001-902 SANTARÉM
Tel.: 243 309 180 – Fax: 243 309 189 – E-mail: geral@ese.ipsantarem.pt – URL: www.ese.ipsantarem.pt
Página 1 de 2

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Escola Superior de Educação de Santarém

Também o GIPE - Gabinete de Intervenção em Psicologia & Educação, da ESES, continuará disponível,
agora a distância. Os atendimentos podem ser marcados através de contacto via mail para
gipe@ese.ipsantarem.pt ou para gracinda.hamido@ese.ipsantarem.pt, e poderão decorrer em
sessões de videochamada, em dia e hora previamente agendadas, através do Skype.

Todas as decisões, ainda a tomar, serão devidamente disponibilizadas e procurarão sempre, dentro
das condições que forem possíveis, salvaguardar o melhor possível o interesse dos estudantes.

Por último algumas palavras para cada um de vós.

Em primeiro lugar, espero que todos se encontrem bem e em segurança nas vossas casas. Em
segundo lugar, espero que estejam a conseguir adaptarem-se a este período e a estas novas
"metodologias" de trabalho. Lembrem-se que não estão sozinhos! Estamos todos juntos a trabalhar
para um objetivo comum e a melhor forma de ultrapassarmos as dificuldades que vamos sentindo é
colaborarmos e partilharmos. Por vezes as opções tomadas mostram-se difíceis e pouco eficazes, mas
são aquelas que conseguimos tomar num determinado momento. Vamos trabalhando em conjunto!
Neste contexto precisamos mais do que nunca da ajuda uns dos outros!

Caros Estudantes, não hesitem em contactar um colega, o professor da UC, o vosso coordenador de
curso, os Órgãos de Gestão da Escola. Estamos todos a trabalhar em conjunto para superarmos,
também em conjunto, as vossas e as nossas dificuldades. Neste momento há que manter a
tranquilidade e a confiança no trabalho que fazemos na ESES. Logo que tenhamos mais novidades
serão informados em tempo útil.

Caros Estudantes e Colegas, acreditem que todos vamos ficar bem!
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A Diretora
Susana Colaço
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