Circular 14/2020-21
Torres Vedras, 26 de março de 2021

Assunto: Avaliações do 2º Trimestre e outras informações

Pais/Encarregado(a) de Educação/Alunos/Professores e restante Comunidade
Escolar,

Esperamos encontrar-vos, a todos, bem e de saúde.

Com a aproximação do final do 2º trimestre do ano letivo 2020/2021, importa transmitir
algumas informações relativas às avaliações trimestrais e à organização das atividades letivas do
3º trimestre, nomeadamente:

1. Avaliações do 2º Trimestre:
As reuniões com os Encarregados de Educação decorrerão entre os dias 12 e 23 de abril de 2021,
em regime não presencial, através da plataforma Teams, mediante agendamento do respetivo
Diretor de Turma. O Registo de avaliação do aluno poderá ser consultado no DbGEP-R (link:
https://sefo.dbgep.dbg.pt/dbGEPR/FrontEnd/) e será, posteriormente, enviado ao Encarregado
de Educação, via email.
Credenciais de acesso (já conhecidas por todos os alunos):
Exemplo:
Utilizador (a + nº de aluno): a3999
Palavra passe (Cartão de Cidadão do Aluno);
999888779XY9

2. Recuperações de módulos
Irão decorrer aulas de Recuperação de módulos entre os dias 05 e 07 de abril de 2021, de acordo
com o calendário publicado no moodle.sefo.pt.
A presença nas aulas de Recuperação para os alunos abrangidos é obrigatória.

3. Pausa letiva de Páscoa
A pausa letiva da Páscoa decorre de 29 de março a 7 de abril de 2021. As atividades letivas serão
retomadas a 08 de abril de 2021, salvo nas exceções indicadas no ponto 5.
Durante o período de férias, os serviços administrativos da Escola funcionam nos seguintes
horários:
•

29 e 30 de março: 09h00-17h30

•

05 a 07 de abril: 09h00-18h00

A escola encontra-se encerrada nos dias 31 de março e 01 de abril de 2021.

4. Horários do 3º Trimestre
Os horários do 3º Trimestre poderão ser consultados no Moodle e no site www.sefo.pt, a partir
de 30 de março de 2021.

5. Atividades letivas do 3º trimestre
As aulas do 3º Trimestre terão início a 8 de abril, exceto para as turmas AI7, CP7, MEBE1 e T7
que iniciarão atividades de Formação em Contexto de Trabalho/Prática Simulada a partir de dia
5 de abril, de acordo com horário específico a disponibilizar pelos Coordenadores de Curso.

As atividades do 3º Trimestre decorrerão em Regime Não presencial, excetuando as aulas
práticas que requerem a utilização de equipamentos específicos, as quais continuarão a
decorrer presencialmente para alguns os cursos/turmas, mediante orientação dos
Coordenadores de Curso.
As turmas do 2º e 3º ano irão realizar, no 3º Trimestre, a Formação em Contexto de Trabalho,
podendo o seu calendário ser sujeito a ajustes, de acordo com o evoluir da situação de saúde
pública e com o processo de retoma da atividade das empresas, bem como com as condições
para o acolhimento em segurança dos alunos/estagiários.
Prevê-se o regresso ao Regime Presencial a 19 de abril de 2021.

Desejamos a todos uma BOA Páscoa.

A Direção Pedagógica

