Circular 02/2021-22
Torres Vedras, 10 de dezembro de 2021

Assunto: Conclusão do 1º 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 1º trimestre do ano letivo 2021/2022, importa transmitir algumas
informações relativas às avaliações trimestrais e à organização das atividades letivas do 2º trimestre,
nomeadamente:
1. Avaliações do 1º Trimestre:
Os Conselhos de Turma de Avaliação, excecionalmente, devido às alterações ao calendário escolar,
decorrerão entre 3 e 7 de janeiro. Assim, após essa data, os registos de avaliação dos alunos poderão ser
consultados no portal E-Community, e serão facultados ao Encarregado de Educação, no decorrer das
reuniões. Estas decorrerão entre os dias 17 e 26 de janeiro de 2022, em regime presencial (poderá haver
alterações em função da situação de Saúde Pública do país), conforme agendamento dos respetivos
Diretores de Turma.
2. Recuperações de módulos
Poderá haver lugar a Recuperação de módulos entre os dias 20 e 23 de dezembro de 2021, de acordo
com informações do respetivo Diretor de Turma.
A presença nas aulas de Recuperação para os alunos abrangidos é obrigatória, podendo estas decorrer
de forma presencial ou à distância.

3. Interrupções letivas
A interrupção letiva de Natal decorre de 20 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022. As atividades
letivas serão retomadas a 10 de janeiro de 2022.
Durante o período de férias, os serviços administrativos da Escola funcionam nos seguintes horários:
•

20 a 23 de dezembro 2021: 09h00 – 18h00

•

27 a 30 de dezembro 2021: 09h00 – 17h00

•

03 a 07 de janeiro 2022: 09h00 - 18h00

A escola encontra-se encerrada nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021.
Na sequência da alteração às interrupções letivas do Carnaval e da Páscoa, decretadas pelo Conselho de
Ministros de 25 de novembro de 2021, houve necessidade de proceder aos seguintes ajustes:
•

Carnaval – interrupção de 28 de fevereiro e 01 de março de 2022 – reinício a 02 de março de
2022

•

Páscoa – interrupção de 08 a 18 de abril de 2022 – reinício da 19 de abril de 2022

4. Horários do 2º trimestre
Os horários relativos à primeira semana do 2º Trimestre poderão ser consultados no Moodle a partir de
06 de janeiro de 2022.
Lembramos ainda que o Plano de Contingência da ESCO, bem como outros documentos importantes de
referência,

podem

ser

consultados

no

site

da

escola,

www.sefo.pt

(link

direto:

https://www.sefo.pt/regulamento-e-documentos-de-referencia/), sendo igualmente recomendável que
todos possamos manter o acompanhamento da evolução da situação pandémica que atravessamos, junto
dos canais de comunicação disponibilizados pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente em
www.dgs.pt.
Renovamos o compromisso com toda a Comunidade Escolar, reiterando o nosso empenho, nesta e em
qualquer circunstância que o futuro nos possa reservar, e aproveitamos o momento para vos desejar
Festas Felizes, em segurança.
A Direção Pedagógica.

