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CIRCULAR N.º 10/20_21
de 12 de fevereiro de 2021

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR E MANUTENÇÃO DA CIRCULAR

9/20_21 EM VIGOR

Estimados alunos, encarregados de educação, mentores e todos os colaboradores da

ESPRODOURO;

No seguimento da nossa circular n.º 9/20_21 de 2 de fevereiro informamos que, na

sequência da renovação do estado de emergência publicado pelo Decreto do Presidente da

República n.º 11-A/2021 de 11 de fevereiro aprovado pela Resolução da Assembleia da

República n.º 63-A/2021 de 11 de fevereiro será renovada a manutenção das aulas em

regime não presencial. Foi publicado hoje o Despacho n.º 1689-A/2021 de 12 de fevereiro

que altera o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos

estabelecimentos de ensino, assim como o calendário das provas e exames, aprovados

pelo Despacho n.º 6906-B/2020, de 2 de julho, que se esclarece na presente circular.

No dia 9 de fevereiro existiu Reunião de Conselho Consultivo da ESPRODOURO e a 10 de

fevereiro a Reunião de Conselho Pedagógico, onde se tomaram deliberações, já

informadas por mail, que devem constar na presente circular.

Esta circular pretende também renovar na íntegra a Circular N.º 9/20_21, assim como as

medidas em vigor na mesma.

Tudo indica que a presente circular, possa ser alvo de subsequentes renovações, caso a

tutela assim entenda.

Assim, somos a informar da alteração do calendário letivo de 2020/21 e as medidas a

determinar com efeitos a partir desde dia 14 fevereiro de 2021 até ao dia 1 de março,

que se cumpra e faça cumprir:

ATIVIDADES LETIVAS EM REGIME NÃO PRESENCIAL

1. As atividades letivas em regime não presencial devem manter-se até dia 1 de

março, nos mesmos moldes indicados previamente nas circulares n.º 7/20_21

e n.º 9/20_21;

2. Para a implementação das referidas aulas em regime não presencial, deve ser

tido em conta o roteiro dos Princípios Orientadores para uma Avaliação

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/11-A/2021/02/11/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/11-A/2021/02/11/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/63-A/2021/02/11/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/63-A/2021/02/11/p/dre
https://dre.pt/application/conteudo/157360559
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
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Pedagógica em Ensino a Distância (E@D) disponível em no site da DGE,

devendo a sua implementação ser observada por cada mentor no âmbito da

sua autonomia, cujo teor se dá por integralmente reproduzido na presente

circular;

3. Devem ainda ser tidos em conta os CONTRIBUTOS PARA A

IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA NAS ESCOLAS

disponibilizados pelo Ministério da Educação, cujo teor se dá por integralmente

reproduzido na presente circular;

4. Foi determinado que as aulas ocorrem em período normal, ou seja, TODOS OS

DIAS das 8.50h às 17.20h, de acordo com o horário definido no INOVAR em

que existem 2 tipos de aulas:

a. Síncronas: Que só podem decorrer na hora de aula que o professor

tem marcada no INOVAR+. Devem existir sempre 3h síncronas em

cada 5h de horário, como previsto;

b. Assíncronas/Trabalho Autónomo: Devem ser elaboradas tarefas de

trabalho individual dos alunos que devem ser registadas no Google

Classroom, onde a tarefa deve ocorrer dentro da hora assíncrona do

horário. Para não acumular tarefas, sugerimos a todos os alunos que

dediquem a hora de horário assíncrono para a tarefa e que não

acumulem tarefas de um dia para o outro;

5. Os alunos e mentores devem estar disponíveis nos horários síncronos e

assíncronos, devendo os alunos ligar a câmara e microfone sempre que

solicitado, para validar a sua presença. Caso exista alguma impossibilidade,

deve ser contactado o Gestor de Aluno que verificará alternativas que podem

envolver trabalhos extra. Sem câmara e sem som, não é considerada

presença;

6. Para consultarem as aulas síncronas e assíncronas, cada mentor deve colocar

na agenda da disciplina no Calendário Google, disponível na disciplina do

Google Classroom;

7. As recuperações de faltas e módulos devem ser elaboradas ou registadas no

Google Classroom, sendo que os alunos devem recordar que as faltas

acumulam os trabalhos. Sugerimos que todas as semanas realizem todas as

tarefas sem acumular para as semanas seguintes.

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_avaliacao_ensino_a_distancia.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-02/Contributos_para_a_implementacao_de_EaD.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-02/Contributos_para_a_implementacao_de_EaD.pdf
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ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO LETIVO

1. O calendário escolar 20/21 aprovado em Conselho Pedagógico, com parecer

positivo do Conselho Consultivo da ESPRODOURO e de acordo com o

Despacho n.º 1689-A/2021 de 12 de fevereiro, está disponível no site da

ESPRODOURO.

2. No âmbito do aprovado e sugerido, as principais alterações são:

a. Dias 15, 16 e 17 de fevereiro passa a ser considerado período letivo,

não existindo qualquer interrupção de Carnaval;

b. Dias 25, 26 de março e 5 de abril passam a ser considerados períodos

letivos, sendo que a interrupção será apenas de 29 de março a 1 de

abril;

3. A FCT do 3º ano foi adiada para ter o seu início a 12 de abril e término a 23 de

junho, assim como as viagens dos alunos de ERASMUS+;

4. A defesa de PAP foi definida para a semana de 5 a 9 de julho, em formato

presencial, caso possível;

5. O Festival Enogastronómico foi definido para 10 de julho cumprindo as regras

em vigor na altura;

6. A viagem final de ano foi definida para ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de julho,

devendo ser realizado pedido de autorização da FCT do CEF para que possam

participar na referida viagem;

7. As datas de exames nacionais e outras alterações ao calendário escolar

devem ser consultadas nos anexos do Despacho n.º 1689-A/2021 de 12 de

fevereiro, que se dá como integralmente reproduzido na presente circular.

OFERTA FORMATIVA E OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Foi sugerido pelo Conselho Consultivo e aprovado em Conselho Pedagógico,

solicitar pedido de autorização de funcionamento dos cursos de Técnico de

Viticultura e de Técnico Auxiliar de Saúde para termos como oferta no próximo

ano letivo;

2. Fomos informados pela Santa Casa da Misericórdia que a residência de

estudantes se encontra temporariamente encerrada a partir de hoje, devido a

estarmos em período de confinamento obrigatório, até decisão em contrário;

https://esprodouro.com/calendario-escolar-20-21/
https://dre.pt/application/conteudo/157360559
https://esprodouro.com/calendario-escolar-20-21/
https://esprodouro.com/calendario-escolar-20-21/
https://dre.pt/application/conteudo/157360559
https://dre.pt/application/conteudo/157360559
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3. A ESPRODOURO vai ter como oferta formativa para adultos com mais de 23

anos que não concluíram o 9.º Ano, o curso de nível 2 de Cozinheiro(a) e para

os alunos com mais de 23 anos que não completaram o 12.º Ano, os cursos de

Técnico de Viticultura e de Técnico de Cozinha e Pastelaria, onde terão direito

a Bolsa, Subsídio de Alimentação e Subsídio de Transporte (quando devido).

Solicitamos assim que toda a comunidade realize a divulgação das presentes

ofertas;

4. Caso existam problemas de acesso, dificuldades que impeçam a presença ou

acompanhamento das aulas, devem ser alertados os serviços do Aliança

Perfeita, que no mais curto espaço de tempo tentarão resolver o problema ou

decidir pela presença na escola com apoio dos sistemas que temos

disponíveis.

Estamos a viver momentos de vários desafios onde só vai ser possível superar com a

força de todos. São momentos em que o cansaço, a solidão e o desgaste começam a

aparecer, mas em conjunto vamos todos superar estes momentos.

Somos na ESPRODOURO uma escola resiliente, que já passou por muitos desafios e

este será outro que vamos conseguir vencer. Estamos e vamos ficar juntos, pelo que

apelo a todos a união e que vamos solicitando ajuda uns aos outros, para superar da

melhor forma possível. Estaremos juntos como uma escola unida e com um apoio

entre todos, para podermos em breve confraternizar esta vitória conjunta.

Qualquer dúvida deve ser enviada para o email geral@esprodouro.com ou pelo telefone

254 481 033, para podermos ajudar com todas as nossas possibilidades.

Com um forte abraço pessoal,

São João da Pesqueira, 12 de fevereiro de 2021 O Diretor Geral e Pedagógico

mailto:geral@esprodouro.com

