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IPCA Regresso gradual

Aulas à distância
Olga Costa
Foto: DR

O IPCA está gradualmente
a regressar à normalidade,
mas as aulas vão continuar
a ser em regime de ensino
à distância, pelo menos até
ao final do ano lectivo. A
excepção será para as au-
las práticas e laboratoriais,
que retomaram o seu fun-
cionamento segunda-feira,
respeitando “as adequadas
regras de segurança e com
a protecção individual e o
distanciamento entre as
pessoas”, afirma o IPCA.
Mantendo-se a avaliação
contínua pela via digital, o
despacho da presidente do
Instituto, que aprova o Pla-
no de Retorno Gradual das
actividades presenciais do
IPCA, prevê que a avaliação
na época de exames decor-
ra em regime presencial, à
semelhança das provas
académicas. Maria José Fer-
nandes considera que esta
é a melhor forma de salva-
guardar a segurança de to-
dos: “Temos a responsabi-
lidade de zelar pela segu-
rança da comunidade aca-

démica, do bem-estar e
saúde de todos. E isso é o
mais importante para nós
neste momento”, afirma.
Também a biblioteca José
Mariano Gago retomou o
seu funcionamento dia 18,
com ocupação reduzida,
mas com a disponibilização
de duas salas de apoio, es-
pecialmente destinadas à
consulta e ao estudo. Estas
salas só podem ser utiliza-
das pelos estudantes devi-
damente equipados com
máscara e luvas. Tal como
nas escolas do secundário,
à entrada do Campus são
disponibilizadas máscaras e
ainda colocadas barreiras
de protecção na recepção

das Escolas Superiores. Fo-
ram também reforçadas as
acções de limpeza e higie-
nização dos espaços e co-
locado ao dispor gel desin-
fectante. No exterior, a cir-
culação respeita agora si-
nalização imposta de for-
ma a evitar cruzamentos.
“Estas medidas serão con-
tinuamente monitorizadas
e avaliadas em articulação
com as autoridades de saú-
de e de protecção civil, po-
dendo ser implementadas
novas medidas”, rematou a
presidente. A partir de Ju-
nho, é previsível que os ser-
viços do IPCA voltem tam-
bém a funcionar presenci-
almente.
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RESULIMA Recolha selectiva em Barcelos muito abaixo da média
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COVID-19 ASSISTENTES OPERACIONAIS DO HOSPITAL

P.9

RESTAURAÇÃO
Restaurantes e cafés rea-
briram, no dia 18, com
poucos clientes.           P.4

Feirantes querem regres-
sar. Câmara pondera au-
mentar o espaço.        P.3

COVID-19
Município falha prazo de
entrega de máscaras à
população.                  P.3

MORTE
Mais um acidente fatal a
vitimar condutor de um
tractor em Galegos.   P.9

ENSINO
Creches, alunos do se-
cundário e do IPCA re-
gressaram às salas de
aula.                        P.4

ALTA TENSÃO
Governo diz que não irá
suspender linha que atra-
vessa o concelho.       P.7

ROUPA/CALÇADO

P.6

I LIGA
Gil Vicente e Famalicão
vão jogar em Barcelos os
jogos que faltam.    P.12


