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E CRIAÇÃO

Estimadas/os,
Na sua essência, a ETIC é uma escola de contacto presencial e com aulas
orientadas por professores-profissionais.
É um projeto pedagógico de trinta anos, marcado pela proximidade e
diálogo entre aluno, professor e turma, bem como pelo compromisso de
associar a técnica à criatividade para gerar talento e inovação.

BE
HERE
BE
SAFE.

Preparamos os nossos alunos para um percurso profissional através
de programas estruturantes e atualizados, de aprendizagem através de
projetos ora desafiantes ora reais e com apoio contínuo por um elenco de
professores especializados.
Face à pandemia, cabe-nos proteger a comunidade, tomando as medidas
devidas e adequadas, antecipando ao mesmo tempo a salvaguarda dos
conteúdos e abordagens dos nossos programas de curso.
Nesse sentido, e tirando partido da experiência do ano 2019/20, a escola
tem um plano de contenção que visa cumprir normas de saúde pública,
por meio de estratégias no terreno (regras de circulação nos espaços da
escola, higienização, uso de máscara e manutenção da distância social)
e de estratégias de planeamento pedagógico (controlo do número de
presenças físicas através de alternância da turma em regime presencial
ou online).
Espero encontrar-vos em breve. Até lá, um abraço.

Manuela Carlos
Diretora Geral

CREATIVE
SPACE.

NA
ESCOLA
É obrigatório o
cumprimento das regras
básicas de segurança,
nomeadamente
distanciamento físico
mínimo de 1,5 metros,
sempre que possível,
etiqueta respiratória e
medidas de higiene.

O uso de máscara é
obrigatório no acesso e dentro
do recinto escolar. Cada um
deverá equipar-se com as
suas próprias máscaras.
A Escola poderá, a título
excecional, disponibilizar
máscaras descartáveis em
situações que o justifiquem.

Nas salas de aula, deve
respeitar-se a distância
mínima, sempre que possível.

Todos deverão higienizar
as mãos com solução
antisséptica de base alcoólica
(SABA), à entrada do recinto
escolar, antes e depois da
utilização dos WC.
A Escola dispõe de vários
dispensadores de SABA à
entrada (receção) e outros
distribuídos pelas instalações.

Não será autorizada a entrada
na escola de qualquer pessoa
(membro da comunidade
educativa ou outro) que não
esteja a utilizar máscara
devidamente e/ou que
manifeste sintomas como
febre, tosse ou dificuldade
respiratória.

A limpeza das instalações
é reforçada, garantindo-se
a devida higienização das
salas de aula, estúdios e
laboratórios entre utilizações.

LINKED
IDEAS.

SALAS
DE
AULA
SALAS
DE AULA,
ESTÚDIOS OU
LABORATÓRIOS
As salas serão
utilizadas por um
máximo de 10
pessoas (9 alunos e 1
professor).
A disposição das
mesas não pode ser
alterada.
Os primeiros alunos
a entrar na sala
devem sentar-se
preferencialmente
tão afastados da
entrada da sala quanto
possível, de modo a
evitar o cruzamento
entre pessoas.

ESTÚDIOS E
LABORATÓRIOS
A utilização e
capacidade máxima
destes espaços serão
definidas pelas suas
condições físicas, que
serão devidamente
controladas pelo
gestor pedagógico de
cada área.

FUNCIONA
MENTO
DAS AULAS
QUANDO INICIAM
AS AULAS?
O início das aulas tem o seguinte
calendário:
1 e 2 de Outubro:
- Top Up
- Cursos Higher Nationals 2.º ano
6 e 7 Outubro:
- Cursos Higher Nationals 1.º ano:
Design de Comunicação e
Multimédia, Produção e Criação
Musical, Animação e Videojogos

Conforme adequação
pedagógica e de acordo com
os objectivos de cada aula ou
Unidade Curricular, podemos
também organizar:
- aulas presenciais em
salas onde a distância
social possa ser cumprida;
aulas online onde toda
a turma, professores ou
convidados possam partilhar
conhecimento.
- aulas divididas em grupos,
presenciais ou online, para
apoio mais aproximado
e focado dos projetos ou
desafios em curso;
- ou ainda outras estratégias
que se considerem mais
apropriadas ao cumprimento
dos programas curriculares
e sensíveis à manutenção da
segurança da comunidade.

6 Outubro:
- Curso Semestral de Marketing
Digital
12 e 13 Outubro:
- Restantes cursos Higher
Nationals + Cursos Anuais

COMO VÃO DECORRER
AS AULAS?
Vamos recorrer a várias
estratégias para um equilíbrio
entre a natureza do nosso projeto
pedagógico e o imperativo de
proteção da saúde pública.
As atividades letivas vão decorrer
seguindo um modelo presencial,
recorrendo a estratégias de ensino
presencial e ensino online, em
que metade da turma estará
fisicamente na escola, enquanto
que a outra metade participará à
distância. Os dois grupos da turma
alternarão entre si, permitindo
diminuir o fluxo de estudantes
na escola e garantindo maior
segurança aos presentes.

EQUIPAMENTO
PARA AULAS
ONLINE
Os alunos devem dispor de
computador com câmara,
micro e acesso à internet.

O QUE ACONTECE
EM CASO DE
UMA SITUAÇÃO
PANDÉMICA
EXTREMA?
Na eventualidade de uma
situação extrema em que as
autoridades competentes
decretem a necessidade de
um estado de emergência,
ou outro que imponha a
obrigação de ficar em casa,
a ETIC dispõe dos recursos
digitais necessários para
garantir o funcionamento das
aulas à distância.

