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CIRCULAR N.º 5/21_22
de 2 de fevereiro de 2022

ASSUNTO: VÁRIAS INFORMAÇÕES E ALTERAÇÕES

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

ESPRODOURO;

Na sequência das alterações implementadas pelas Portaria n.º 61/2022 de 31 de

janeiro que regula o reconhecimento, a validação e a certificação de competências no

âmbito do Programa Qualifica e Portaria n.º 62/2022 de 31 de janeiro que regula a

criação e o regime de organização e funcionamento dos centros especializados em

qualificação de adultos e da Portaria n.º 57/2022 de 27 de janeiro que estabelece um

regime excecional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio

(TRAg) de uso profissional, vimos tomar algumas medidas e alterações.

Tendo em conta a publicação da Portaria n.º 70/2022 de 2 de fevereiro que regula os

cursos de aprendizagem previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º

396/2007, de 31 de dezembro, que já foi dado conhecimento, assim como o

desenvolvimento de trabalho que tem alguma urgência, no sentido da política de

transparência da nossa instituição.

Também devido ao evoluir da pandemia, temos várias atualizações que se tornam

necessárias e comportamentos que podem ajudar neste momento com muitas

alterações ao nosso quotidiano.

Assim, somos a determinar com efeitos a partir de 2 de fevereiro de 2022, que se

cumpra e faça cumprir.:

INFORMAÇÕES SOBRE COVID-19 E TESTAGEM

1. Devido ao facto da pandemia evoluir de forma muito rápida, tendo cerca de 50%

da comunidade escolar tendo sido infetada com COVID-19, sem problemas de
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saúde conhecidos associados, decidimos levar a cabo uma nova testagem

massiva de toda a comunidade, amanhã, dia 3 de fevereiro de 2022;

2. Esta testagem será realizada pela Farmácia Tavares nas instalações da

ESPRODOURO, ao abrigo da Portaria n.º 57/2022 de 27 de janeiro que prevê a

utilização de testes com apoio. Para isso TODOS os colaboradores e alunos

devem ser portadores do seu cartão de cidadão e/ou número de utente do SNS

para realização de testagem obrigatória;

3. Todos os alunos e/ou colaboradores que testaram positivo para COVID-19 no

mês de janeiro, não devem realizar teste, devendo para isso informar o seu

gestor de aluno;

4. Os colaboradores auxiliares e que vão apoiar na testagem devem ser os

primeiros a ser testados, devendo depois chamar cada turma que até ser

chamada se deve manter em aulas com a maior normalidade possível;

5. Como temos vários colaboradores, mentores e colaboradores em isolamento,

pedimos a todos a maior compreensão e esforço de tudo correr pelo melhor.

INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES

1. Com a evolução do número de casos recuperados, entendemos que podemos

começar a realizar algumas atividades, pelo que foi autorizada a atividade de

mentoria do dia dos namorados. Assim, no dia 14 de fevereiro, toda a

comunidade educativa terá um dia diferente, sublinhando contudo que deve ser

um convívio responsável.

2. Assim, no dia 14, serão distribuídas turmas por mentores, sendo cada mentor

responsável por uma turma o dia completo. Saímos da escola pelas 9h da

manhã e regressaremos pelas 17:25h. Devem os gestores de aluno tratar das

autorizações de visita de estudo. A atividade não terá custo para os alunos e

tem almoço incluído com algumas atividades alusivas ao dia.

3. A atividade de pré-apresentação das PAP, foi alterado de 28 de janeiro, para 11

de fevereiro, pelo que todos os alunos do 3º ano, irão apresentar publicamente

o seu projeto de PAP, de acordo com o previsto em conselho pedagógico.

4. A atividade de Master Class de Hotelaria e Restauração será realizada a 10 e 11

de março após ter sido adiada.

ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

https://data.dre.pt/eli/port/57/2022/01/27/p/dre/pt/html


Pág. 3 de 4

1. Após publicação de vários diplomas, nomeadamente na formação de adultos,

todos os mentores devem tomar atenção ao constante na Portaria n.º 70/2022

de 2 de fevereiro que regula os cursos de aprendizagem previstos na alínea b)

do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro. Peço

também para que a Coordenação Pedagógica, crie um regulamento para estes

cursos, adaptado à nova legislação, para aprovação em próximo conselho

pedagógico;

2. Devido ao facto da publicação da Portaria n.º 61/2022 de 31 de janeiro que

regula o reconhecimento, a validação e a certificação de competências no

âmbito do Programa Qualifica e da Portaria n.º 62/2022 de 31 de janeiro que

regula a criação e o regime de organização e funcionamento dos centros

especializados em qualificação de adultos, venho por este meio solicitar um

pedido de atualização do Regulamento Interno da ESPRODOURO, na pessoa da

Coordenadora do Centro Qualifica, por forma a atualizar o mesmo com a

legislação em tudo o que a mesma comporta, salientado que deve ser realizada

uma sessão de esclarecimentos para todos os alunos finalistas no dia 11 de

fevereiro;

3. No sentido da política de transparência da nossa escola, cada responsável de

departamento (EQAVET, ERASMUS, Coordenação Pedagógica, Administrativo,

Financeiro, Proteção de Dados e outro) e cada gestor de curso/aluno, devem

verificar no nosso site se está a ser cumprida a divulgação correta e atempada

de todos os factos que legalmente devem estar publicitados, sugerindo para a

Direção Geral e Pedagógica algum problema;

4. Recordo que já estão disponíveis para preenchimento os questionários de

aprendizagens essenciais que devem ser respondidos até dia 15 de fevereiro

pelos mentores e pelos alunos, para TODOS os módulos/UFCD/UC já

concluídos. Caso exista algum problema técnico, devem alertar a

Coordenadora Pedagógica para que seja corrigido de forma imediata para que

não existam atrasos nos preenchimentos. Após 15 de fevereiro, os formulários

devem ser submetidos até 72h após finalizar o módulo/UFCD/UC;

5. Devido ao facto dos alunos do 1º ano irem para Aprendizagens Essenciais em

Empresa no próximo dia 16 de fevereiro, sublinhamos a importância de cada

mentor da componente sociocultural e científica, fazer chegar ao gestor do

aluno da turma até dia 4 de fevereiro, a listagem de aprendizagens essenciais a
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adquirir em contexto de empresa (indicando a aprendizagem e a evidência que

o aluno deve entregar), assim como possíveis recuperações de aprendizagens

que possam ocorrer ao final de semana e em período de férias (esta última

também para mentores da componente tecnológica (estas últimas devem

coincidir com os sumários que o aluno faltou, indicando a aprendizagem a

adquirir e a evidência que o mesmo deve gerar). Todas as evidências devem ser

submetidas na disciplina no Google Classroom pelo aluno;

Também sabemos que nem tudo corre bem, que por vezes nem todos somos

perfeitos. Estes momentos geram ansiedade a todos e provocam menos tolerância,

criando por vezes a sensação que estamos a stressar com poucas coisas. Apelo por

isso, que a tolerância seja uma constante, que o respeito pelas opiniões dos outros

imperem e que as diferenças individuais sejam vistas como complementares para um

ecossistema. Espero sinceramente que o futuro seja melhor para todos nós,

esperando que muito em breve possamos respirar ar puro com muita felicidade.

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, 2 de fevereiro de 2022 O Diretor Geral e Pedagógico
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