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CIRCULAR N.º 1/20_21 
de 10 de setembro de 2020 

 

ASSUNTO: INÍCIO DO ANO LETIVO 2020/2021 
 

Olá a tod@s, 

Espero que as férias tenham servido para retemperar as forças e para nos prepararmos                           

para o novo ano letivo atípico que aí vem. 

Assim no sentido de melhor preparar o ano letivo ficam algumas considerações que                         

devem ser cumpridas por toda a comunidade escolar e que deve ser dado conhecimento                           

aos encarregados de educação. 

 

INÍCIO E CALENDÁRIO DO ANO LETIVO: 
 

1. O ano letivo decorrerá entre 14 de setembro de 2020 e 23 de julho de 2021. 

2. O primeiro período decorre entre 14 de setembro e 18 de dezembro de 2020; 

3. O segundo período decorre entre 4 de janeiro e 24 de março de 2021, com               

interrupção para o Carnaval nos dias 15,16 e 17 de fevereiro de 2021; 

4. O terceiro período começa a 6 de abril e termina a 2 de julho de 2021. 

5. O ano letivo vai terminando por cada curso, quando terminarem as horas do             

plano curricular, não significando por isso que todos terminam no final de julho.             

Caso não terminem alguns módulos ou aulas por impossibilidade maior,          

poderemos estender o ano letivo apenas para os cursos que se justifique, no             

máximo até 28 de julho de 2021. 

6. Os encarregados de educação, já informados via telefone, serão recebidos          

pelos Gestores de Aluno, no dia 11 de setembro de 2020, pelas 10h na              

ESPRODOURO, onde será explicada a presente circular e entregue o manual           

do encarregado de educação. 

7. A receção aos alunos será realizada no auditório do cineteatro de São João da              

Pesqueira, pelas 9h30m no dia 14 de setembro, estando convidados os pais e             

encarregados de educação para assistir. 

8. A Formação em Contexto de Trabalho (FCT/estágio) decorrerá para o 2º ano            

entre 19 de outubro de 2020 a 18 de dezembro de 2020; 

9. A FCT decorrerá para o 3º ano entre 4 de janeiro e 18 de março de 2021; 

10. A FCT decorrerá para o 1º ano entre 3 de maio e 1 de junho de 2021; 

11. A FCT do curso de CEF decorrerá entre 1 de junho e 15 de julho de 2021; 
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12. No dia 2 de outubro de 2020 será realizada a cerimónia de entrega dos              

diplomas aos alunos dos anos anteriores e celebração dos 25 anos da            

ESPRODOURO. Devido às contingências, será um evento simbólico, tendo         

sido definido que o ano de 2020/2021 será o ano dos 25 anos ESPRODOURO,              

sendo que realizaremos várias atividade para comemorar os nossos 25 anos.           

O plano de atividades será apresentado durante o mês de setembro. 

 

NORMAS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA E AULAS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA: 
 

1. Devido a redução de contágio, as turmas serão divididas em trabalho em            

escola, e trabalho em projeto, que ocorre fora da escola, com um mentor, ao ar               

livre, noutros espaços cedidos pela autarquia ou outras instituições, em          

empresas ou outros locais adaptados para o efeito. 

2. Cada turma terá uma sala designada, onde as suas aulas decorrem sempre,            

devendo para isso, ter a sala limpa.  

3. Todas as aulas em espaços fechados deve ser utilizada máscara, não sendo            

permitido retirar a máscara, sendo considerada falha grave. 

4. As aulas de Educação Física serão sempre práticas, devendo decorrer sempre           

fora do espaço escolar, com as normas específicas que a mentora Sandra            

Coelho vai explicar a todos os alunos no primeiro dia de aulas. 

5. Devido aos riscos de contágio, a porta exterior da escola estará fechada a             

elementos externos à escola e os alunos não poderão entrar e sair da escola,              

excepto após a hora de almoço. Sempre que entrarem ou saírem deve ser             

monitorizada a temperatura e a higienização das mãos. 

6. Nos alunos que circulam nos nossos transportes a temperatura é medida antes            

de entrar na carrinha, devem circular em toda a viagem com máscara e             

higienizar as mãos com solução alcoólica fornecida pelo condutor. Caso          

apresente temperatura superior a 37,5º não poderá ser transportado, devendo          

isolar-se em casa e ligar para o Saúde 24. 

7. Na escola os intervalos serão diferenciados e por isso não existirá toque. As             

aulas serão de 2h e existirá apenas 1 intervalo de manhã e outro de tarde,               

desencontrado entre as turmas. Devem respeitar os horários sendo estes          

controlados pelos mentores. 
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8. Após os 10 minutos todos os alunos devem estar em sala e será efetuada a               

chamada. Caso não estejam presentes será informado à secretaria que ligam           

aos pais ou encarregados de educação a informar a falta. Caso tenha circulado             

no nosso transporte, e faltando a aulas, como não sabemos onde circulou e             

com quem contactou o aluno, reserva-se a escola ao direito de não transportar             

o aluno, sendo informado o encarregado de educação que o deve vir recolher. 

9. Os horários de almoço também serão separados devido ao cruzamento. A           

marcação de senhas é obrigatória pelo aplicativo que podem solicitar          

informação para filipegoncalves@esprodouro.com. 

10. O bar da escola não estará em funcionamento pleno, devendo cada aluno,            

trazer de sua casa um pequeno lanche se o pretender, uma vez que não pode               

deslocar-se ao exterior durante a manhã ou a tarde. Estamos a estudar a             

solução de existir uma máquina de vending, mas sem garantias de estar em             

funcionamento no início do ano letivo. 

11. Todos devem circular dentro do recinto escolar com máscara e cumprir as            

normas que estão afixadas. O seu incumprimento implica procedimento         

disciplinar com falha GRAVE para efeitos de regulamento interno. 

12. Para efeitos do número anterior, serão oferecidas aos alunos e membros da            

comunidade escolar 2 máscaras reutilizáveis a cada pessoa. Não serão          

fornecidas máscaras descartáveis pela escola.  

13. Estas normas, não substituem o Plano de Contingência que será apresentado           

no dia 14 a todos os alunos, e será colocado no site da ESPRODOURO. A sua                

leitura é OBRIGATÓRIA.  

PROJETO EDUCATIVO E NOVIDADES NO FORMATO DE AULAS 
 

1. Todos os alunos durante a primeira quinzena vão ser abordados pelo           

Coordenador de Futuro, o mentor César Silva em conjunto com o           

Departamento Aliança Perfeita, para traçar o seu perfil de objetivos futuros e o             

seu plano individual para os 3 anos (quando se aplique). 

2. A sua FCT e PAP devem estar alinhados com o projeto de futuro do aluno. 

3. Cada aluno pode solicitar ao Coordenador de Futuro participar no plano de            

Mentoria Avançado, em que a escola atribui um mentor externo que o vai             

ajudar no seu projeto de futuro.  

 

mailto:filipegoncalves@esprodouro.com


    Pág. 4 de 5 
 

4. Vão ser criados grupos de mentoria, em que os alunos do 3º ano podem ser               

alunos mentores com relevância na sua nota final. 

5. Os grupos de mentoria devem ser constituídos por alunos dos vários anos            

letivos onde os alunos mais velhos ajudam os mais novos. 

6. A nossa escola está preparada para, caso tenhamos que voltar a aulas à             

distância, esse cenário possa decorrer sem grandes problemas. Por esse          

motivo, o procedimento de todas as disciplinas, avaliações e recolha de           

evidências de aprendizagem, continuarem a ser realizadas no Google         

Classroom, apesar das aulas serem todas presenciais. 

7. A aprendizagem será focada na metodologia de projeto, contudo, cada mentor           

definirá como será realizada a sua aula, por forma a atingir as aprendizagens             

essenciais e o referencial da UC/UFCD que deve estar disponível aos alunos            

no primeiro dia de aulas com cada mentor no Google Classroom. 

8. Cada mentor deve indicar também aos alunos no primeiro dia em que consiste             

a avaliação da disciplina e como irá decorrer a mesma, explicando aos alunos             

o que se pretende que aprendam nas aulas de forma clara. 

9. Se o aluno tiver dúvidas sobre alguma disciplina pode contactar o Coordenador            

do Futuro que tentará ajudar a esclarecer. 

PROJETO ERASMUS 
 

1. Este ano a nossa escola conta com um projeto ERASMUS aprovado, o que             

significa que, alguns alunos interessados podem realizar um estágio na Europa           

com tudo pago e com bolsa. 

2. A Coordenadora do projeto ERASMUS, a mentora Marlene Machado, vai          

explicar os critérios de seleção e participação a todas as turmas. 

3. As candidaturas vão ocorrer durante o mês de setembro e durante a primeira             

fase só podem candidatar-se alunos com 18 ou mais, ou que estejam prestes a              

fazer 18 anos, devido a algumas contingências. 

4. A FCT pode ser realizada em contexto de ERASMUS em Espanha, Itália ou             

Chipre, caso se enquadre no projeto do aluno e este seja selecionado. 

5. Os alunos mentores dos grupos de mentoria terão preferência no projeto           

ERASMUS. 

6. Se existirem mais dúvidas sobre este projeto devem contactar para          

marlenemachado@esprodouro.com  

 

mailto:marlenemachado@esprodouro.com
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RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES / ALOJAMENTO 

1. No presente ano letivo foi realizado um protocolo entre a autarquia, a Santa             

Casa da Misericórdia e a ESPRODOURO, no sentido de se criar uma            

residência de estudantes para a nossa escola, tendo sido criada uma           

residência para 24 alunos, próxima da escola.  

2. Assim, todos os alunos devem ficar alojados na residência de estudantes,           

sendo toda a alimentação servida na ESPRODOURO. Os alunos devem pagar           

o valor da bolsa, assim que receberem da ESPRODOURO, à Santa Casa da             

Misericórdia que será o senhorio. 

3. A residência será com quartos de 4 pessoas com casa de banho para cada              

quarto. Não podem existir trocas de quartos após a definição inicial por motivos             

de contaminação. O espaço está equipado com internet, luz, água, cozinha,           

sala de estar e espaço exterior que deve ser mantido pelos alunos com o maior               

cuidado de preservação. Os alunos ou encarregados de educação devem          

atender às normas a definir pela Santa Casa da Misericórdia e serão            

responsáveis por qualquer dano decorrente, não pertencendo este        

equipamento à escola. 

4. Durante o período noturno existirá um vigilante na residência, não podendo           

existir entradas e saídas da residência durante o horário definido. Os pais ou             

encarregados de educação terão o telefone da residência/vigilante caso         

pretendam informações sobre o seu educando.  

5. É expressamente proíbida a entrada de elementos externos à residência de           

estudantes, excepto ao vigilante e aos colaboradores da ESPRODOURO que          

se justifique a presença. 

Todos os esforços que estamos a realizar, são para que o nosso ano letivo seja               

fabuloso. Contudo, espero que todos entendam que estamos a viver tempos nunca            

antes vividos, e que todas estas circunstâncias podem mudar. Vamos manter o            

espírito aberto, unido, com toda a segurança, mas sem deixar que isso afete a nossa               

felicidade. Qualquer dúvida deve ser enviada para o mail geral@esprodouro.com ou                    

pelo telefone 254 481 033, por forma a podermos ajudar com todas as nossas                           

possibilidades. 

Com um forte abraço pessoal, 

São João da Pesqueira, 10 de setembro de 2020            O Diretor Geral e Pedagógico 
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