À Comunidade Escolar,

Espero que se encontrem de sáude em companhia das vossas famílias.
Na sequência das comunicações anteriores e cumprindo com a atualização que se entende
importante e possível, neste momento, e tendo como base as informações recolhidas através
da Gestora do Moodle, as propostas e o parecer da Comissão Científica do Curso de
Licenciatura, aprovados pelo Conselho Técnico-científico da ESD, no dia 8 de abril de 2020, bem
como as explicitações da Coordenadora do Curso de Mestrado em Ensino de Dança, a Direção
da ESD comunica a todos os docentes e discentes da Escola Superior de Dança o seguinte:

Curso de Licenciatura em Dança
1. Dar-se-á continuidade à lecionação das UC em que se considerou viável a lecionação
não presencial/a distância, sem que se verifique interrupção na(s) semana(s) de ciclo;
2. Manter-se-á a suspensão das seguintes UC/módulos:
1º ano
- Técnicas de Dança II
- Interpretação I
- Projeto II - Módulo de Interpretação (Obrigatória)
- Projeto II - Módulo de Criação/Produção

2º ano
- Técnicas de Dança IV
- Composição II
- Interpretação II
- Estudos de Repertório Americano II
- Projeto IV - Interpretação (Obrigatória)
- Projeto IV - Módulo de Bolsa Educativa
- Projeto IV - Módulo Metadança (opção)
- Projeto IV - Módulo de Criação/Interpretação (opção)
- Projeto IV - Módulo de Yoga (opção)
- Projeto IV - Módulo Outras (opção)

3º ano
- Técnicas de Dança VI
- Composição IV
- Estudos de Repertório Europeu
- Projeto VI - Módulo de Criação/Interpretação (opção)
- Projeto VI - Módulo de Site-Specific (Residências e Apresentações)
- Projeto VI - Módulo Compositores e Coreógrafos e CIM (opção)
- Projeto VI - Módulo Outras (opção)

3- Reorganizar-se-á, quando for possível recomeçar as atividades presenciais e de
acordo com as circunstâncias concretas, o horário/modo de funcionamento/modelo de
avaliação das UC práticas agora suspensas.
Curso de Mestrado em Ensino de Dança
1. Manutenção do funcionamento das UC em que se considerou viável a lecionação não
presencial/a distância, até que medidas adicionais sejam equacionadas.
Encontra-se agendada uma reunião do CTC , para dia 15 de abril de 2020, com o objetivo de
discutir e aprovar medidas tidas como adequadas para o Curso de Mestrado em Ensino de
Dança.
A Direção da ESD, os Órgãos de Gestão e as Comissões Cientificas dos Cursos, encontram-se
atentos às medidas do Governo, estão empenhados em encontrar soluções que se encontrem
em concordância com as condições de cada momento de forma a poderem satisfazer as
expetativas de discentes e docentes que escolheram a ESD para lecionar e para fazer a sua
formação, respetivamente.
Aproveito para agradecer a toda a comunidade o cumprimento das medidas adotadas, o
empenho de docentes em encontrar os meios para que o ensino não presencial se efetive da
melhor forma, às Comissões Científicas dos Cursos e aos Órgãos de Gestão pelo esforço em
tentar encontrar soluções, no limbo da incerteza.
Faremos, sempre que a situação se justificar, a atualização do ponto da situação.
Continuem com a ESD e mantenham-se seguros.

A Diretora da ESD

Vanda Nascimento

