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CIRCULAR N.º 2/21_22
de 29 de novembro de 2021

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR E NOVAS MEDIDAS

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

ESPRODOURO;

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 104/2021 de 27 de novembro, e tendo em

conta que existem vários focos ativos de COVID-19 no país com novas variantes, a nossa

escola toma medidas na continuidade das propostas pelo governo, no sentido de

minimizar o impacto da pandemia no nosso país, para que medidas mais drásticas não

sejam tomadas.

Importa também notar que a nossa escola sempre esteve na vanguarda da prevenção e do

bom senso, tendo sido um exemplo, o comportamento da nossa comunidade escolar, que

assim esperamos que continue.

Assim, somos a determinar com efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021 e até 9 de

janeiro de 2022, que se cumpra e faça cumprir:

CALENDÁRIO LETIVO, ATIVIDADES E TELETRABALHO

1. Como previsto no artigo 14º do Dec. Lei 104/2021 de 27 de novembro,

determina-se que entre 2 e 9 de janeiro ficam suspensas as atividades letivas e

não letivas, suspendendo as atividades letivas a 18 de dezembro de 2021 e

reiniciando as aulas do segundo período no dia 10 de janeiro de 2022;

2. Entre 1 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, suspendem-se todas as

atividades não letivas que consistam em aglomeração de pessoas, não sendo

recomendada a participação em atividades, ainda que fora da escola, onde

existam tais aglomerados;

3. Determina-se, para efeitos de contenção de contágios, que o teletrabalho para

todos os colaboradores que a sua função o permita, passa a ser obrigatório de

dia 4 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022, sendo que as aulas

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/104-2021-175043500
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/104-2021-175043500
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continuaram a decorrer de modo presencial. Para efeitos da presente medida

esclarecemos que:

a. Os mentores que não tenham aulas, devem exercer o seu trabalho em

teletrabalho, realizando sempre que solicitado pelo Centro Qualifica,

formação à distância;

b. Todos os trabalhadores com tarefas administrativas passam a realizar

teletrabalho obrigatório, excetuando quando seja necessária ou

convocada a sua deslocação à escola, devendo estes estar disponíveis

por contacto telefónico, email e por videoconferência quando solicitado;

c. Os serviços administrativos devem ter um recurso humano em

permanência para atendimento presencial;

d. O bar e cantina, continuam em funcionamento ininterrupto, encerrando

apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, sem prejuízo da alimentação

dos alunos alojados ser garantida.

e. Devem no entanto ser gozadas as férias respeitantes a 2021 até 31 de

dezembro, para todos os colaboradores;

f. Os colaboradores de serviços não administrativo, devem gozar férias

entre 3 e 7 de janeiro, devendo ser realizada escala de serviços

mínimos a acordar com os colaboradores;

g. Cabe à Coordenadora do Centro Qualifica a determinação de objetivos

de trabalho em teletrabalho da sua equipa, requisição de formadores

para formação à distância determinando dentro da lei o horário de

trabalho docente, garantindo o funcionamento contínuo do centro nos

moldes da presente circular, com um elemento presencialmente;

4. No cumprimento do artigo 15º, do mesmo diploma, não sendo nós um

estabelecimento de ensino de prontidão, mas tendo alunos que necessitam do

apoio alimentar e dos equipamentos da escola, a escola permanece em

funcionamento com serviços de alimentação e administrativos básicos, com a

exceção de dia 24 e 31 de dezembro que a mesma se encontra encerrada;

5. No sentido do previsto no ponto 2 do artigo 16º do mesmo diploma, determino

que a formação profissional do centro Qualifica possa decorrer em regime a

distância, de forma excecional durante 60 dias após a entrada em vigor da

presente circular;

6. No regresso à escola a 10 de janeiro, todos os alunos e colaboradores, devem

apresentar certificado digital com teste negativo realizado nas 48h anteriores.
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Os testes são gratuitos (um a cada 15 dias) nas farmácias de referência que

podem encontrar neste link;

7. Caso não sejam portadores de certificado digital, os mesmos (alunos ou

colaboradores) serão encaminhados para uma das 2 farmácias junto à escola,

para realização do teste antes de entrar no recinto escolar, não podendo entrar

na escola ou transportes escolares, sem o respetivo certificado válido;

8. Reforçamos que todos os alunos e colaboradores devem ser vacinados, se

ainda o não foram, sugerindo que nesta época festiva tenham os maiores

cuidados recomendando a testagem familiar antes dos encontros em família;

OUTRAS ATUALIZAÇÕES

1. De acordo com o artigo 2º do mesmo diploma, recordamos o dever geral de

recolhimento domiciliário sempre que não seja imprescindível a deslocação e

obrigatório para quem estiver em regime de teletrabalho;

2. De acordo com a alínea iii) do ponto c) do mesmo artigo, o uso de máscara no

recinto escolar é obrigatório para todos os intervenientes em todos os espaços,

sejam interior ou no exterior;

3. Foi assinado no sábado dia 27 de novembro, o protocolo com o Ministério da

Agricultura, o Município de São João da Pesqueira e a ESPRODOURO, para a

gestão conjunta da Quinta de Santa Bárbara - Pólo de Inovação do Douro,

onde a Enogastronomia, Eletrónica e Automação, serão destaque. Esperamos

em breve dar mais informações a todos sobre novos projetos. Informo que é

Coordenador do Projeto de Santa Bárbara, o Eng. Paulo Águas com funções

de articulação do projeto com a comunidade educativa.

Continuo a agradecer a todos o V. esforço e o maior entendimento/cuidado com as

recomendações propostas, esperando que seja um período de tranquilidade e não de

ansiedade.

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, 29 de novembro de 2021 O Diretor Geral e Pedagógico

https://www.farmaciasportuguesas.pt/catalogo/pesquisar-farmacias#farmacia
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