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CIRCULAR N.º 13/20_21
de 5 de abril de 2021

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA CIRCULAR Nº 12/20_21 e ALTERAÇÕES

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

ESPRODOURO;

No seguimento da nossa circular n.º 12/20_21 de 14 de março informamos que, na

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

da República n.º 31-A/2021de 25 de março, devidamente autorizado pela Resolução da

Assembleia da República n.º 90-A/2021 de 25 de março, com as regulamentações no

articulado pelo publicado pela Presidência do Conselho de Ministros no Decreto N.º

6/2021 de 3 de abril, que estará em vigor até dia 15 de abril, será renovada a manutenção

das aulas em regime não presencial para o secundário e regresso para o ensino do curso

CEF (9º ano).

Foi publicado ainda Decreto-Lei n.º 25-A/2021 de 30 de março, que prorroga o regime

excecional e transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de

transmissão da infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais, que traz

alterações ao decurso das nossas atividades.

Salienta-se ainda o disposto no Despacho n.º 3516-A/2021 de 3 de abril que determina os

pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre e o Despacho n.º 3358/2021 de 28

de março que define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de

Portugal continental, que interfere com o nosso projeto ERASMUS.

Acresce ainda à circular anterior que, foi publicada a Lei n.º 13-A/2021 de 5 de abril, que

renova a imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços

públicos, prorrogando, pela segunda vez, a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro,

pelo que somos a atualizar toda a informação pela presente circular.

Assim, somos a determinar com efeitos a partir desde dia 5 de abril de 2021 até ao

dia 16 de abril, sendo renovada automaticamente na falta de nova circular, que se

cumpra e faça cumprir:

https://data.dre.pt/eli/decpresrep/31-A/2021/03/25/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/31-A/2021/03/25/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/90-A/2021/03/25/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/90-A/2021/03/25/p/dre
https://dre.pt/application/file/a/160686526
https://dre.pt/application/file/a/160686526
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/25-A/2021/03/30/p/dre
https://dre.pt/application/conteudo/160772354
https://dre.pt/application/conteudo/160423398
https://dre.pt/application/conteudo/160423398
https://data.dre.pt/eli/lei/13-A/2021/04/05/p/dre
https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146435561/details/normal?l=1
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ATIVIDADES LETIVAS EM REGIME NÃO PRESENCIAL

1. As atividades letivas e reuniões em regime não presencial devem manter-se

até dia 16 de abril, nos mesmos moldes indicados previamente nas circulares

n.º 7/20_21, n.º 9/20_21, n.º 10/20_21, n.º 11/20_21 e n.º 12/20_21, APENAS

para os alunos dos 1º, 2º e 3ºs anos (10º, 11º e 12º) de acordo com o disposto

no Decreto N.º 6/2021 de 3 de abril;

2. De acordo com o previsto no mesmo decreto mencionado no ponto anterior, o

curso de CEF de Operador de Informática (9º ano), inicia hoje as aulas em

regime presencial, como previsto na circular nº 12/20_21;

3. No dia de amanhã, dia 6 de abril de 2021, serão testados para a COVID-19,

todos os colaboradores e mentores da ESPRODOURO (entre as 10h e as 12h)

pela Cruz Vermelha, ao serviço do Ministério da Educação, e serão testados

todos os alunos (entre as 14h e as 16h) pelo Município de São João da

Pesqueira, a pedido da ESPRODOURO. Todos os alunos e colaboradores

deverão observar o disposto no anexo enviado;

4. Se nada existir em contrário todas as turmas retomam a sua atividade letiva

presencial a 19 de abril de 2021, sendo alvo de testes a definir mais próximo

da data;

5. Em tudo o mais manter-se-á o previsto nas circulares anteriores, devendo esta

ser considerada uma renovação da anterior.

OUTRAS ATUALIZAÇÕES

1. Todos os recursos humanos retornam ao trabalho, terminando o período de

Layoff a partir de 1 de abril;

2. A utilização de máscara máscara na escola e nos espaços exteriores da

escola, é obrigatória até 14 de junho de acordo com o disposto na a Lei n.º

13-A/2021 de 5 de abril;

3. A Formação em Contexto de Trabalho do 3º ano inicia a 19 de abril, sendo que

os alunos em ERASMUS, têm viagem marcada a 17 de abril, via MADRID;

4. Por via da publicação do Despacho n.º 3516-A/2021 de 3 de abril que

determina os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre e o

Despacho n.º 3358/2021 de 28 de março, determina-se que os alunos em

mobilidade de ERASMUS leiam as referidas legislações e, quando estiverem

https://dre.pt/application/file/a/160686526
https://data.dre.pt/eli/lei/13-A/2021/04/05/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/13-A/2021/04/05/p/dre
https://dre.pt/application/conteudo/160772354
https://dre.pt/application/conteudo/160423398
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em mobilidade, sejam portadores do seu cartão de cidadão com pelo menos 6

meses de validade a contar da data de regresso, de cartão europeu de seguro

de doença válido até final de 2021, de teste à COVID-19 NEGATIVO válido a

decorrer em São João da Pesqueira em 16 de abril de 2021 (data provável a

confirmar), de declaração da escola comprovando a mobilidade a ser

carimbada no SEF em Vilar Formoso, de cópia de contrato de ERASMUS

assinado, kit de máscaras descartáveis (pelo menos 15 máscaras por aluno),

apólice de seguro e bilhete de avião (a disponibilizar pela escola);

5. Determina ainda o Decreto-Lei n.º 25-A/2021 de 30 de março, que o teletrabalho

seja realizado até final do ano, pelo que todos os colaboradores em que o seu

trabalho não é essencialmente presencial, nomeadamente mentores e trabalho

administrativo, o mesmo deve ser realizado em teletrabalho com determinação em

vigor até 31 de dezembro de 2021, tendo em observância as normas em vigor e

determinação pela Direção Geral e Pedagógica, estando os colaboradores

obrigados a resultados gerados em evidência nas plataformas disponíveis;

6. Informamos ainda que a partir do dia 1 de abril, tomou posse como Coordenadora

do Centro Qualifica, a Dra. Ana Balça (anabalca@qualifica.esprodouro.com) a quem

damos as boas vindas, assim como a toda a equipa nova do Centro Qualifica.

Queremos deixar o reconhecimento e agradecimento muito especial ao Eng. Paulo

Águas, que cessou as suas funções, pelo excelente trabalho desenvolvido e por ser

sempre um elemento ativo na resolução de problemas, com foco nas soluções.

Informamos ainda que o Eng. Paulo Águas, assume novas funções como

Coordenador de Estratégia e Novos Projetos da ASDOURO onde prevemos que

continue o excelente trabalho a que nos tem habituado;

7. Para outros assuntos não especificados, deverão ser analisados caso a caso,

pedindo a todos o máximo cuidado, para nesta retoma não existirem novos

casos, processo em que a nossa escola tem sido exemplar. Determina-se

ainda que, caso tenha sintomas de gripe, deve comunicar de imediato à escola

e não deve deslocar-se ao espaço escolar.

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, 5  de abril de 2021 O Diretor Geral e Pedagógico

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/25-A/2021/03/30/p/dre
mailto:anabalca@qualifica.esprodouro.com
mailto:geral@esprodouro.com

