Circular 01/2021-22
Torres Vedras, 3 de setembro de 2021

Assunto: Informações sobre o Ano Letivo 2021/2022
Pais/Encarregado(a) de Educação/Alunos/Professores e restante Comunidade Escolar,
Com a aproximação do início de um novo ano letivo, importa transmitir algumas informações para que
toda a comunidade escolar se organize no sentido de preparar o regresso às aulas, num ano que
desejamos mais tranquilo.
1.

Calendário Escolar 2021/2022:
1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Início - 15 de setembro de 2021

Início - 03 de janeiro de 2022

Início - 19 de abril de 2022

Fim - 17 de dezembro de 2021

Fim - 05 de abril de 2022

Fim - 31 de julho de 2022

INTERRUPÇÕES LETIVAS
Natal - 20 a 31 de dezembro de 2021

Carnaval - 28 de fevereiro a 02 de março de 2022
Páscoa - 06 a 18 de abril de 2022

De 06 a 17 de setembro de 2021 - Recuperação de módulos
Dias 15, 16 e 17 de setembro de 2021 - Acolhimento aos novos alunos (1º ano) + Reunião EE (1º ano)
Dia 20 de setembro de 2021 - Início das aulas para 2º e 3º ano

2. Início das Atividades Letivas do 1º Trimestre
 De 06 a 17 de setembro de 2021 - (09h00 – 17h45) > Recuperação de Módulos para os alunos
de 2º e 3º anos. Informações junto das respetivas equipas educativas (DT/CC).
 15, 16 e 17 de setembro de 2021 (09h – 17h30) > Semana Zero #Somos Esco – Atividades de
Acolhimento a todos os alunos de 1º Ano. A presença é obrigatória.
o As atividades planificadas para estes dias irão decorrer maioritariamente no espaço escolar,
estando também previsto saídas para o exterior, nomeadamente uma visita à cidade e
visita a uma empresa que atue na área de formação de cada curso.
o Nestes dias, os alunos poderão adquirir as refeições no refeitório escolar, havendo também
a possibilidade de cada um trazer a refeição de casa, usufruindo dos micro-ondas existentes
na escola para o efeito.
 Dia 20 de setembro de 2021 (a partir das 09h00) – Início das aulas para todas as turmas (à
exceção da turma GD4 que inicia a 19 de setembro com a atividade “Lynx Race”).

3.

Reunião Presencial com Pais/Encarregados de Educação do 1º ano (máximo 1 familiar/EE por
aluno):
o Dia 20 de setembro (das 18h00 às 19h30) - Turmas: AI8 (Ação Educativa), CD1 (Comunicação
e Serviço Digital) e MEBE2 (Massagens de Estética e Bem-Estar);
o Dia 21 de setembro (das 18h00 às 19h30) – Turmas: GD5 (Gestão Desportiva), CP9
(Cozinha/Pastelaria) e PSI6 (Gestão e Programação de Sistemas Informáticos).

4.

Horário Letivo – Os horários da semana de 20 de setembro serão publicados no Moodle até ao
dia 16 de setembro de 2021 (http://moodle.sefo.pt/), podendo ser consultados através de QR
Code.

5.

Manuais Escolares - Foram adotados manuais escolares para algumas disciplinas cujas listas
poderão ser consultadas no Moddle (http://moodle.sefo.pt/).

6.

Caderneta Escolar – É obrigatório o uso da Caderneta do Aluno do Ensino Secundário. A primeira
caderneta escolar é oferecida pela escola.

7.

Utilização dos Espaços Escolares - A escola é um espaço de todos e deve ser preservada como
tal. O material e equipamento deve ser utilizado e tratado com cuidado. Lembramos que existem
cacifos que podem ser usados pelos alunos interessados.

8.

Estruturas de Apoio - A escola conta com várias estruturas de apoio aos Alunos,
Pais/Encarregados de Educação e Professores.
8.1

Gabinete de Apoio ao aluno e à Família (GAAF)
o
Núcleo de Prevenção Primária (Promoção da Educação para a Saúde)
o
Núcleo de Intervenção na Comunidade
o
Núcleo Diagnóstico – EMAEI
o
Núcleo de Acompanhamento:

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação;

ESS – Espaço Serviço Social;

E.I – Educação Inclusiva;

GAE – Gabinete de Apoio ao Estudo;

Nutrição – Consulta de acompanhamento nutricional.

8.2
Os Diretores de Turma têm uma hora de trabalho semanal com a turma (OET) e estão
disponíveis para o contacto com os Pais/Encarregados de Educação mediante marcação prévia.
9.

Logística COVID-19

De acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde, mantêm-se as normas de conduta em vigor,
em termos de Saúde Pública, segundo o Plano de Contingência disponível para consulta no site da
escola.

Destacamos as seguintes indicações de funcionamento base:
o O acesso ao espaço escolar será feito exclusivamente pela entrada principal do edifício
(portaria com segurança), sendo que os alunos apenas poderão entrar após higienização das
suas mãos (com uma solução à base de álcool disponível à entrada) e utilizando máscara
cirúrgica ou social;
o Sempre que permaneçam em espaços de utilização comum, no interior do espaço escolar e,
no exterior, quando acompanhados, todos os elementos da comunidade escolar deverão ser
portadores de máscara de proteção individual e respeitar o distanciamento físico;
o É atribuída uma sala de aula fixa por turma para todas as disciplinas teóricas, com mesas
marcadas por aluno, permitindo que cada um permaneça no mesmo lugar da sala;
o As aulas decorrerão de porta aberta e, sempre que possível, também algumas janelas,
estimulando a circulação e renovação de ar;
o Os alunos não deverão partilhar objetos, material escolar e/ou outros utensílios;
o A mancha horária base tem início pelas 09h00 e término pelas 17h45, irão ser privilegiadas
aulas com 2 blocos de duração mínima (leia-se 120 minutos), por disciplina.
o O serviço de refeitório e bar está disponível, bem como um espaço de refeições para os
alunos/professores que trazem os seus almoços de casa;
o A escola assegura a comunicação com as famílias e Encarregados de Educação, através do(a)
Diretor(a) de Turma respetivo(a), pelo que é fundamental que os contactos estejam
atualizados junto dos Serviços Administrativos;
o De acordo com orientações do Ministério da Educação, todos os alunos serão testados entre
os dias 20 de setembro e 01 de outubro, mediante autorização do Encarregado de Educação.
Assim que possível daremos mais informações através dos respetivos diretores de turma.
Apelamos à compreensão e colaboração de todos no sentido de nos mantermos seguros,
reforçando a importância da testagem enquanto garante do regime presencial, que todos
desejamos.

Renovamos o compromisso com toda a Comunidade Escolar, reiterando o nosso empenho em nos
mantermos fiéis aos valores que inspiram a nossa escola:
RESPONSABILIDADE | SOLIDARIEDADE | INOVAÇÃO | EQUIDADE | AUTONOMIA | RESPEITO.
Contem connosco para um regresso às aulas atento e confiante. Nós, contamos com todos vós.
A Diretora da ESCO,
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