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CIRCULAR N.º 4/21_22
de 19 de janeiro de 2022

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR E OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESPRODOURO;

Na sequência do Despacho n.º 12123-M/2021 de 13 de dezembro somos a proceder a

atualização do calendário escolar, aproveitando para registar as alterações nos moldes

aprovados em reunião de Conselho Pedagógico de 7 de janeiro de 2022.

Também se determinam medidas previstas pela publicação do Decreto-Lei n.º 6-A/2022 de

7 de janeiro que altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, assim

como da Lei n.º 88/2021 de 15 de dezembro, que estabelece o regime transitório de

obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos.

Salienta-se também a obrigatoriedade de cumprimento do constante no Referencial das

Escolas para o controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar que determina

medidas para o segundo período.

Acresce também, na presente circular, a alteração de aplicação da Flexibilidade Curricular,

previstas no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, e com parecer favorável da ANQEP e

DGESTE de 4 de janeiro de 2022, com o intuito de mitigar a recuperação de aprendizagens

em contexto, assim como criar políticas de redução de abandono e absentismo escolar.

Recordamos também que pretendemos aumentar a exigência de todos, mas também

criando condições para isso, pelo que apresentamos na presente circular medidas que

pretendem criar um ciclo virtuoso de aprendizagem onde TODOS devem fazer parte desse

ecossistema de Felicidade, contando com uma exigência e rigor da parte de todos.

Assim, somos a determinar com efeitos a partir de 19 de janeiro de 2022 e até 1 de

setembro de 2022, que se cumpra e faça cumprir, dando conhecimento a todos os

Encarrgados de Educação pelo Gestor de Aluno:

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/12123-m-2021-175816929
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-A/2022/01/07/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/6-A/2022/01/07/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/88/2021/12/15/p/dre
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-2021-2022-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-revisao-para-o-segundo-periodo-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-2021-2022-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-revisao-para-o-segundo-periodo-pdf.aspx
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2018/07/06/p/dre/pt/html
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FLEXIBILIDADE CURRICULAR: MODELO IMPLEMENTADO

1. Foi aprovado em Conselho Pedagógico de dia 7 de janeiro de 2022, com

parecer favorável e recomendação da ANQEP e com autorização da DGESTE

de 4 de janeiro de 2022, a implementação da Flexibilidade Curricular em 25%

da carga horária da componente sociocultural e científica, com exceção das

disciplinas de Educação Física e TIC que não sofrem alterações, adotando

assim um regime misto de ensino que se entendeu ser mais adaptado aos

desafios atuais e aos nossos alunos.

2. Assim, nas disciplinas acima mencionadas, 25% da carga curricular sofre

alteração, sendo denominada de AEE - Aprendizagens Essenciais em

Empresa, na seguinte proporção:

a. 75% da componente letiva é ministrada de forma presencial;

b. 20% da componente letiva é ministrada em formato assíncrono, com

presença do aluno em contexto de empresa onde adquire

Aprendizagens Essenciais pré-estabelecidas pelo mentor;

c. 5% da componente letiva é ministrada em formato síncrono, com a

presença do aluno em contexto de empresa, com ligação pelo Google

Meet, com o mentor da disciplina, destinado a ajudar à aquisição das

Aprendizagens Essenciais em processo prático e de mentoria.

3. Deve até uma semana antes do aluno ir para a entidade de acolhimento em

AEE, o Gestor de Aluno, ter reunidas com todas as Aprendizagens Essenciais

de cada disciplina, em formato checklist para aprovação pela empresa e

compromisso do aluno, onde devem assinar os seguintes:

a. O Gestor de Aluno (que representa os mentores que lhe fizeram chegar

atempadamente a lista de Aprendizagens Essenciais a adquirir em

Empresa, assim como o tipo de evidência que o aluno deve entregar

para cada uma);

b. O Orientador de FCT (que controlará as presenças das AEE uma vez

que é o elo de ligação com a entidade de acolhimento na FCT que

ocorre seguidamente);

c. O Tutor na entidade de acolhimento (que se compromete em

disponibilizar 1h síncrona por dia online ao aluno, assim como a auxiliar

o mesmo na aquisição das aprendizagens em processo de mentoria);
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d. O aluno e encarregado de educação, quando aplicável (onde existe o

compromisso de aquisição das referidas AEE para obter os benefícios

que possam ser proporcionados pelas entidades de acolhimento).

4. O aluno deve assinar as presenças em AEE de acordo com os períodos em

que está presente, devendo a folha de presenças, que deve estar organizada

de acordo com os períodos letivos (manhã 3h - tarde 3h - sessão síncrona 1h)

num máximo de 7 horas. As folhas de presenças são validadas com assinatura

pelo tutor na entidade, pelo orientador de estágio e pelo Gestor de Aluno que

fará chegar aos mentores para registo correto dos sumários/faltas;

5. Além das presenças previstas em calendário escolar das AEE, os alunos

podem realizar RAHE - Recuperação de Horas e Aprendizagens em Empresa;

6. O processo previsto no número anterior, decorre em período de férias ou

período não letivo (por exemplo, ao fim-de-semana), e deve obedecer a um

dossier idêntico, mas autónomo, aos das AEE previsto nos números anteriores.

O registo deve conter as horas recuperadas, o módulo/UC/UFC em que foram

recuperadas, as aprendizagens e as evidências das mesmas;

7. Todas as evidências de aprendizagem devem ser submetidas

OBRIGATORIAMENTE pelo aluno no Google Classroom;

8. Após as AEE decorre o período de FCT - Formação em Contexto de Trabalho

que deve ser contínuo por motivos logísticos;

9. No âmbito da melhoria da qualidade de vida dos nossos alunos, no sentido de

proporcionar uma formação de excelência, foram selecionadas entidades de

apadrinhamento, para 3 anos, com quem a escola realizará protocolos de

colaboração que implicam benefícios aos alunos. As entidades escolhidas são

de elevada qualidade e com uma capacidade de transferência de

conhecimento que pretende que cada aluno seja um profissional excelente;

10. Deve cada aluno escolher para entidades de AEE/FCT as entidades com quem

foi realizado protocolo. Caso o encarregado de educação pretenda outra

entidade, deve ser garantida a idoneidade da entidade (sem ligações ao aluno

ou família) e a escola não pode assumir qualquer obrigação, devendo o

encarregado de educação assinar um termo de responsabilidade onde justifica

o porquê da entidade e se compromete a solucionar possíveis situações que

possam surgir, assim como a adesão ao modelo de AEE.

BOLSAS, APOIOS E SUBSÍDIOS
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1. No ano letivo de 2021/2022 será realizado pagamento de apoios sociais, que

são apoiados pelo Fundo Social Europeu e pelo POCH, como previsto no

artigo 13º da Portaria nº60-A/2015, de 02 de março. Os alunos estrangeiros

sem cartão de cidadão, não têm apoios, exceto nos casos previstos na lei.

2. No mesmo diploma no artigo 18º, a escola obriga-se a resultados com os

alunos, assim somos a esclarecer as obrigações dos alunos para poderem

receber os apoios sociais abaixo indicados:

a. Os alunos devem entregar todos os documentos solicitados para efeito

de prova de que podem receber os apoios, por exemplo, para realizar

prova de que têm direito a subsídio de alojamento, devem entregar

prova de que não existe transporte público da sua residência até ao

local da escola e do local de AEE/FCT. São sempre necessárias duas

declarações que normalmente são emitidas pela junta de freguesia. A

falta de QUALQUER documento no processo suspende o pagamento;

b. Aos alunos com mais de 5% de faltas será suspenso o pagamento de

apoios sociais e bolsa. A falta diária de 3h ou mais implica o corte

completo dos apoios sociais desse dia. São porém criados

mecanismos de recuperação de horas, para que o aluno possa

recuperar os seus apoios e bolsas. Assim, no âmbito da nossa política

de rigor, os alunos com muitas faltas verão suspensos os pagamentos

de apoios e bolsas até à sua recuperação. Mediante justificação podem

ser analisadas as situações caso a caso;

c. Aos alunos com módulos em atraso excessivos, será também suspenso

o pagamento de apoios sociais e bolsas;

d. Alunos com procedimento disciplinar em AEE verão cancelado o apoio

total de bolsa atribuído pela entidade;

e. Durante o período de RAHE não existe lugar a pagamento de apoios

sociais, uma vez que é responsabilidade do aluno;

f. Como previsto no ponto 4º do artigo 13º da Portaria nº60-A/2015, de 02

de março, os pagamentos dos apoios sociais, dependem da

assiduidade registada dos alunos na frequência da formação, pelo que

aos alunos com mais de 5% faltas não recuperadas, reserva-se a

escola ao direito de não pagar quaisquer apoios.

https://data.dre.pt/eli/port/60-a/2015/03/02/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/60-a/2015/03/02/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/60-a/2015/03/02/p/dre/pt/html
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3. Assim, por forma a esclarecer os apoios sociais para 2022, tendo em conta que

o IAS - Indexante de Apoios Sociais deste anos que é de 443,20 EUR, somos a

informar os direitos de cada aluno com cartão de cidadão nacional e demais

casos previstos na lei:

a. O aluno tem direito a BP - Bolsa de Profissionalização quando se

encontrar em FCT, num máximo de 10% do valor da IAS, ou seja, para

2022 será de aproximadamente 44 EUR por mês efetivo de FCT.

Durante as AEE, não existe apoio de BP. No caso, será calculado o

valor de 0,292€ por hora de FCT, sendo arredondado por defeito às

unidades.

b. O aluno tem direito ao Subsídio de Alimentação no valor de 4,77€ por

dia, sempre que se encontre deslocado da região da escola e frequente

pelo menos 4h de AEE ou FCT. Por imposição legal, sempre que a

escola tenha um refeitório e quando as AEE ou FCT decorrerem em

contexto próximo à escola, o subsídio de alimentação é

obrigatoriamente em espécie, ou seja, o aluno deve obter a sua

alimentação na cantina da escola. Se o aluno faltar perde o direito a

este apoio. Em 2022, o apoio para 22 dias de estágio com 7h por dia,

será aproximadamente 104€ por mês;

c. O Subsídio de Alojamento, que será sempre inferior a 30% do valor do

IAS, é devido quando o aluno se encontre deslocado da sua residência

e não tenha transportes públicos compatíveis, seja para a escola ou

para a entidade de acolhimento em AEE/FCT. Para fazer prova desta

não existência, o aluno deverá entregar na secretaria declaração da

junta de freguesia para cada uma das situações (seja alojamento em

tempo de aulas ou alojamento em tempo de AEE/FCT). Assim, o valor

mensal para 2022, para alunos SEM FALTAS, é de 132€ mensais. Os

alunos com estatuto de trabalhador estudante ou outros casos que não

estejam presentes nas aulas, não terão este apoio social que se destina

apenas a alojamento para participação em aulas ou AEE/FCT;

d. Os alunos que necessitam de transporte, terão apoio social de

pagamento do seu transporte, sendo que será sempre pago pela escola

nos seguintes moldes:
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i. Se existir transporte público compatível da residência do aluno para o

local de aprendizagem (quer para a escola, quer para AEE/FCT) será

pago o passe pela escola à transportadora;

ii. Caso não exista transporte público, mas a escola forneça transporte

nos seus meios (carrinhas e mini-bus), o transporte será realizado em

espécie, sempre que possível;

iii. Quando não exista transporte público, a escola não consegue

proporcionar o transporte e o aluno não pretende ficar alojado, o aluno

terá direito ao apoio no valor de 15% do valor do IAS, que para 2022

será de cerca de 66€ por mês. O subsídio de transporte e o subsídio

de alojamento não são cumulativos.

4. Este ano letivo, existe a possibilidade das empresas poderem atribuir uma

bolsa mensal aos alunos pela sua presença em AEE, FCT e RAHE. A bolsa

será paga à escola e a escola fará o pagamento integral ao aluno após

verificação do cumprimento das presenças e entrega das evidências de

aprendizagem. Aplicam-se as normas de suspensão de pagamentos pelos

incumprimentos dos alunos referidos no ponto 2.

5. Os pagamentos são realizados normalmente bimensalmente, após verificação

das faltas, módulos em atraso e cumprimento das normas acima. Caso o aluno

não cumpra condições, verá o seu pagamento ser realizado na seguinte

tranche caso já tenha toda a situação regularizada. Caso o aluno tenha

necessidade de receber o valor mensalmente, pode, junto do seu Gestor de

Aluno, que após conclusão do mês em causa faz chegar aos serviços

financeiros sob seu compromisso de que foram verificados os documentos,

entregar cópia das evidências de que:

a. Não tem faltas para recuperar;

b. Não tem módulos em atraso;

c. Tem todos os documentos entregues;

6. Qualquer dúvida deve ser esclarecida diretamente com a Coordenação

Pedagógica (no caso de faltas e evidências de aprendizagem), nos Serviços

Administrativos (no que se refere a documentação) e no Departamento

Financeiro (no que se refere ao motivo de atrasos de pagamento).

CALENDÁRIO LETIVO E ATIVIDADES
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1. O calendário letivo aprovado e em vigor no segundo período, pode ser

consultado publicamente em https://esprodouro.com/calendario-escolar-21-22/;

2. A utilização de máscara continua a ser obrigatória em todos os espaços da

escola, pelo que não se autoriza a circulação sem máscara como previsto na

lei, sendo vedado o acesso a pessoas sem máscara;

3. Devido ao facto de não se colocarem turmas em isolamento e o número de

casos de COVID-19 ser muito elevado, todas as atividades letivas que

impliquem aglomerados de muitos alunos/pessoas, são suspensas até dia 11

de fevereiro de 2022. Caso exista uma manutenção do risco elevado como

atualmente, deve manter-se a suspensão;

4. Algumas atividades previstas no programa, podem ser realizadas

excecionalmente e com autorização da Direção Geral e Pedagógica, desde

que se garanta a utilização de máscara por todos os participantes, garantida

pelo mentor responsável pela atividade;

COLABORADORES E TELETRABALHO

1. Após reunião com a Direção da ASDOURO, e tendo em conta que foram

criadas medidas de redução de custos financeiros em 2018 pela situação muito

frágil da nossa escola, verificando-se neste momento uma consolidação

financeira que resulta num equilíbrio das contas, decidiu-se que se voltaria a

repor a todos os colaboradores da ASDOURO o pagamento de subsídio de

alimentação em valor financeiro de 4,77€/dia;

2. Esta medida será mantida se a situação financeira da ASDOURO estiver

estável e se continuarmos a atingir os resultados que permitem o seu

financiamento sem cortes;

3. Assim, deixam os colaboradores da ASDOURO, a partir de 1 de fevereiro de

2022, de ter direito a alimentação em espécie no refeitório da escola, devendo

para isso, caso pretendam almoçar, reservar a senha nos mesmo moldes do

que os alunos e pagar a sua refeição;

4. Os prestadores de serviços continuam a beneficiar de refeição sem custos na

escola, quando ministrarem aulas nos dois períodos (manhã e tarde), devendo

contudo manter a marcação de senha;

https://esprodouro.com/calendario-escolar-21-22/
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5. Os mentores que tenham em horário mais de 22h letivas por semana, podem

nessa semana realizar o restante tempo em teletrabalho sem necessidade de

autorização prévia, sem que seja motivo para recusa de substituição de aulas

ou outras atividades previstas em tempo de escola, como reuniões e

atividades;

6. Os colaboradores de trabalho administrativo devem realizar o seu serviço na

escola, uma vez que pela sua natureza de contacto com os alunos e outros,

não justifica o teletrabalho. No entanto, caso seja para benefício da ASDOURO

e que possa ajudar à qualidade de vida do colaborador no âmbito da política de

criação de um ecossistema de felicidade sem prejuízo para nenhuma das

partes, pode mediante solicitação à Direção Geral e Pedagógica, com

indicação do trabalho a realizar em teletrabalho, ser autorizado o mesmo por

pedido do trabalhador.

Pretendemos que cada um dos nossos alunos e colaboradores tenham uma vida

melhor, mais feliz e com toda a qualidade de vida que cada um merece. Mas também

queremos incutir uma noção de trabalho digno, de autonomia, de rigor e de

excelência, onde todos nos devemos esforçar para os resultados: Ter alunos

excelentes e com um futuro virtuoso.

Pedimos assim a todos, que retribuam os esforços que estamos a realizar, com toda a

dedicação e cumprimento de normas, com foco no objetivo acima descrito. Ser feliz

não é um destino, é um processo, por isso devemos partilhar esse processo, com dias

melhores e piores, mas onde nos ajudamos a que cada dia seja cada vez mais

fabuloso e excelente, utilizando um termo dos nossos alunos: Estamos juntos!

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, 19 de janeiro de 2022 O Diretor Geral e Pedagógico

mailto:geral@esprodouro.com
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