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CIRCULAR N.º 14/20_21
de 9 de junho de 2021

ASSUNTO: INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

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

ESPRODOURO;

No seguimento das nossas circulares anteriores informamos que existem vários

desenvolvimentos positivos que permitem alterar algumas das condicionantes que até

agora eram importantes.

Importa também salientar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021 de 4 de

junho, que prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no

âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, assim como o facto de quase toda a

nossa equipa docente e colaboradores se encontrar vacinada/imunizada e tendo em conta

que o risco na região se afigura mais baixo, acreditamos que devemos caminhar no

mesmo sentido indicado pelo governo.

Assim, somos a determinar com efeitos a partir de 14 de junho de 2021, que se

cumpra e faça cumprir:

CALENDÁRIO LETIVO, ATIVIDADES E RECUPERAÇÕES

1. Como previsto na resolução acima mencionada, o teletrabalho passa a ser

facultativo e previamente autorizado por solicitação à Direção Geral e

Pedagógica, passando a contar com toda a equipa dedicada ao projeto de

captação de novos alunos e encerramento do ano letivo com as recuperações

de aprendizagens dos alunos do 1º e 2º ano até dia 30 de junho e do 3º ano

nos momentos subsequentes;

2. As aulas vão terminar em momentos diferentes para diferentes anos, contudo o

ano letivo termina com os conteúdos no dia 10 de julho para os alunos dos 10º

ao 12º anos, culminando com o II Festival EnoGastronómico onde a

participação dos alunos é obrigatória, sendo considerado dia de atividade

letiva;

https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/70-B/2021/06/04/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/70-B/2021/06/04/p/dre
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3. Caso exista interrupção de momentos letivos para algumas turmas, existindo a

possibilidade de não virem em alguns dias, não significa que o ano letivo

terminou. Desta forma terão que estar presentes nos eventos até dia 10 de

julho;

4. Os alunos do 2º ano devem estar presentes obrigatoriamente (e os do 1º ano

facultativamente) na defesa das PAP do seu curso que decorrerá na semana

de 5 a 9 de julho;

5. No dia 10 de julho, no II Festival EnoGastronómico todos os participantes

(alunos, mentores e convidados) terão que ser testados para a COVID

obrigatóriamente para participar e garantirmos as condições de segurança a

todos os convidados e participantes. Caso exista alguma oposição ou

contra-indicação devem consultar a Direção Geral e Pedagógica;

6. A partir de dia 14 de junho deixaremos de realizar monitorização a temperatura

continuadamente, sendo apenas monitorizada esporádicamente quando

suspeita. Todas as regras de higienização continuam porém em curso e as

salas serão higienizadas mais vezes, devendo manter portas e janelas abertas

para circulação de ar;

7. A utilização de máscara continua a ser obrigatória até 30 de junho e caso as

diretivas nacionais assim o renovem, devendo sempre ser observadas as

regras emanadas pela Direção Geral da Saúde.

8. A visita de estudo decorre nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2021 e todos os

participantes colaboradores considera-se que estão ao serviço para efeitos

laborais. Os colaboradores que não participarem na viagem devem

permanecer ao serviço na prossecução das suas atividades. Os alunos que

participarem terão menção no seu percurso solicitando aos serviços

académicos a realização de certificado para efeitos de processo dos alunos

que participarem em todas as atividades como atividades de cidadania;

9. Todos os mentores deverão verificar antes de finalizar o ano letivo que foram

trabalhadas as aprendizagens essenciais disponibilizadas pela ANQEP, assim

como as sugestões indicadas nas mesmas. Deve aplicar-se o mesmo para as

UC ou UFCD. Assim, devem manter organizadas na disciplina do Google

Classroom todas as evidências para efeitos de auditoria pedagógica em curso.
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OUTRAS ATUALIZAÇÕES

1. Está em curso o novo curso EFA de Adultos em Cozinha/Pastelaria nível 4,

pelo que incentivamos a que recordem os ex-alunos e adultos conhecidos que

não tenham completado o 12º ano que esta é uma excelente oportunidade.

2. Recordamos que existe a responsabilidade acrescida de manter os números

de COVID baixos na nossa região, pelo que devemos manter os maiores

cuidados até 70% da nossa população estar devidamente vacinada ou

imunizada.

3. Informamos também que se encontram ativas as receções de matrículas na

ESPRODOURO pelo que devem realizar os maiores esforços para convidar

amigos e conhecidos a estudar na nossa escola por forma a manter o nosso

projeto e a qualidade que tanto esperamos para o mesmo. Contamos com a

ajuda de todos.

4. Relembramos também que está aberta a renovação das matrículas e que

todos os alunos devem verificar junto dos serviços académicos a sua matrícula.

Também existe a possibilidade de transferência de outras escolas com

equivalência na nossa escola para alunos do 11º ou 12º ano que estudem

noutros estabelecimentos, por isso não deixem de explicar essa opção aos

vossos amigos e conhecidos.

Termino agradecendo a força, postura e resiliência de todos vós durante estes

momentos difíceis que passamos. Só conseguimos ter resultados com o esforço de

todos… e conseguimos! Estamos a começar a vencer este desafio pandémico. Mas

ainda temos que estar alerta, para podermos terminar o ano letivo com a maior

tranquilidade e iniciar o próximo ano com a maior vontade e com muitos desafios

novos. Continuamos a contar com todos vós!

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, 9 de junho de 2021 O Diretor Geral e Pedagógico

mailto:geral@esprodouro.com

