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CIRCULAR N.º 1/22_23
de 9 de setembro de 2023

ASSUNTO: INÍCIO DE ANO LETIVO 2022/2023 E BOAS VINDAS

Estimados colaboradores da ESPRODOURO e toda a comunidade ESPRODOURO em

geral;

Iniciamos o próximo ano letivo com muita esperança sobre um ano diferente. Com o

início do ano letivo temos novos alunos, novidades e muitos desafios. Este será sem

dúvida um ano de renovação, onde esperamos maior normalidade, mas onde

pretendemos que exista uma preparação para todas as ocorrências.

Assim, deixamos esta circular para que o início do ano seja o mais tranquilo possível.

Sugerimos ainda a leitura das anteriores no nosso site no seguinte LINK.

Assim, somos a determinar com efeitos imediatos, que se cumpra e faça cumprir,

dando conhecimento a todos os encarregados de educação da presente circular pelos

Gestores de Aluno:

ANO LETIVO 2022/2023

1. O calendário e normas do Ano Letivo 2022/2023 são as inscritas na Circular

N.º8/21_22 disponível no seguinte LINK.

2. No dia 11 de setembro de 2022, será organizado o “Boot Camp” onde

pretendemos receber os alunos e as suas famílias num convívio na Mata do

Cabo. Pelas 16h marcamos encontro na ESPRODOURO com visita e pelas 17h

na Mata do Cabo vamos ter um lanche convívio com os colaboradores

ESPRODOURO, Alunos e familiares de alunos e colaboradores. Será um lanche

convívio para marcar o início das nossas atividades e apresentar as novidades

do próximo ano letivo. Incentivamos a participação a todos.

3. A ano letivo 2022/2023 terá o seu início no dia 13 de setembro de 2022 com as

aulas a iniciar pelas 8:50h e o seu término a 30 de junho de 2023, salvo

módulos ou disciplinas a terminar, ou no caso do curso CEF que podem

prorrogar-se até 30 de julho de 2023;

https://esprodouro.com/regulamentos/
https://esprodouro.com/wp-content/uploads/2022/09/CIRCULAR-8_21_22-.pdf
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4. O ano letivo próximo será distribuído por semestres, sendo que as datas dos

semestres são:

a. 1º semestre - Início a 13/09/2022 - Final a 17/02/2023

b. 2º semestre - Início a 27/02/2023 - Final a 30/06/2023

i. Interrupções Letivas:

1. 19/12/2022 a 30/12/2022

2. 20/02/2023 a 24/02/2023

3. 03/04/2023 a 14/04/2023

5. O período de FCT(estágio)/AEE dos anos letivos será o seguinte:

a. 9.º Ano (CEF) - 24 de maio a 14 de julho (a definir)

b. 10.º Ano (1º) - 5 de abril a 31 de maio

c. 11º Ano (2º) - 13 de outubro a 22 de dezembro

d. 12º Ano (3º) - 20 de março a 23 de junho

6. O período de Reuniões de Avaliação dos mentores serão:

a. 19 a 23 de dezembro de 2022

b. 20 a 24 de fevereiro de 2023

c. 10 a 14 de abril de 2023

d. 10 a 18 de julho de 2023

7. As reuniões de Conselho Pedagógico Ordinárias serão:

a. 12 de setembro de 2022 pelas 14h

b. 24 de fevereiro de 2023

c. 19 de julho de 2023

REGULAMENTOS E PROCEDIMENTOS

1. Para consulta dos regulamentos, direitos e deveres e procedimentos da escola,

incluindo as circulares, os colaboradores, alunos e encarregados de educação,

devem consultar o seguinte LINK no site da ESPRODOURO:

https://esprodouro.com/regulamentos/

2. Para consultar o Plano de Atividades da ASDOURO deve ser consultado no

seguinte LINK no Site da ESPRODOURO, no separador que indica plano de

atividades e orçamento: https://esprodouro.com/asdouro/

3. Para consultar o Projeto Educativo 2020 - 2030 da ESPRODOURO, que será alvo

de atualização este ano letivo, deve ser consultado no seguinte LINK no Site da

ESPRODOURO: https://esprodouro.com/projeto-educativo-20-30/

https://esprodouro.com/regulamentos/
https://esprodouro.com/regulamentos/
https://esprodouro.com/asdouro/
https://esprodouro.com/asdouro/
https://esprodouro.com/projeto-educativo-20-30/
https://esprodouro.com/projeto-educativo-20-30/
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4. Todos os mentores devem arquivar no Google Classroom as

disciplinas/módulo/UC/UFCD do(s) ano(s) anterior(es), devendo criar novo

Google Classroom para a sua disciplina nos moldes do anteriormente disposto.

Cada disciplina no Google Classroom deve ter OBRIGATORIAMENTE:

a. Planificação (onde deve constar o plano de aulas e os 3 momentos de

avaliação - inicial, formativa e sumativa. Nesta planificação deve existir

um documento com as Aprendizagens Essenciais em Empresas e

evidências a gerar quando aplicável)

b. Critérios de Avaliação (onde devem constar as Atitudes, Aptidões e

Conhecimentos que o aluno deve adquirir de acordo com as

aprendizagens essenciais e resultados de aprendizagem)

c. Material de Apoio (onde constam documentos e links de apoio ao

estudo dos alunos onde conste informação de todo o programa da

disciplina)

d. Avaliação (onde constam as evidências de aprendizagens essenciais e

resultados de aprendizagem de todos os tópicos do programa)

e. Recuperação de Horas e Aprendizagens (onde constam as evidências

das horas e aprendizagens recuperadas ao longo do ano por cada

aluno)

5. A disciplina/módulo/UC/UFCD do Google Classroom deve ser apresentada pelo

mentor na primeira aula do módulo, assim como a planificação, Aprendizagens

Essenciais em Empresa e Avaliação, a ser sumariada na primeira aula.

6. Deve ser explicado pelos Gestores de Aluno ao encarregado de educação como

utilizar o INOVAR ALUNOS, para que os mesmos possam consultar as faltas e

notas dos seus educandos. Deve também o gestor de aluno atualizar com o

Encarregado de Educação todos os contactos devendo conter

obrigatoriamente mail, telefone e contacto alternativo de emergência.

7. Os Gestores de Aluno devem dedicar no início do ano letivo tempo de

explicação à sua turma de como funciona a justificação de faltas, os direitos e

deveres do aluno, as Aprendizagens Essenciais em Empresa e Recuperação de

Horas e Aprendizagens em Empresa. Os Gestores de Curso devem apresentar o

modelo de funcionamento da Formação em Contexto de Trabalho e Prova de

Aptidão Profissional.

ERASMUS E OUTROS PROJETOS
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1. Informamos aos alunos que podem escolher realizar a sua formação em

contexto de trabalho e aprendizagens essenciais em empresa, num país

europeu com bolsa ERASMUS. Assim, caso tenham interesse, podem consultar

o regulamento e inscrever-se com a Dra. Mafalda Calçarão, responsável pelo

Departamento de Relações Internacionais.

2. Estão abertas as candidaturas para alunos com mais de 21 anos que não

tenham o 12º ano de escolaridade, para o curso EFA de Nível 4 de Técnico

Vitivinícola, pelo que convidamos toda a comunidade a divulgar.

3. Será realizado um curso CTESP de Cozinha e Produção Alimentar, nível 5, em

parceria com o Instituto Politécnico da Guarda, nas instalações da

ESPRODOURO. Assim, todos os alunos com o 12º ano de escolaridade

concluído, podem inscrever-se e ter apoio de bolsas. A inscrição pode ser

realizada nos serviços administrativos e incentivamos todos os colaboradores

que não tenham formação superior à inscrição pois poderá ser uma

oportunidade única.

4. Recordamos ainda, que todos os adultos que ainda não se inscreveram no

nosso Centro Qualifica para obter certificação do 9º ano ou 12º ano, têm direito

a uma bolsa de cerca de 500 EUR por certificação que realizem. Todos os

colaboradores que não realizaram ainda a certificação são incentivados pela

ASDOURO a que o façam, contando dentro dos possíveis com todo o apoio da

entidade.

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 setembro de 2022 O Diretor Geral e Pedagógico

mailto:geral@esprodouro.com

