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Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação, 

Porto, 04 de fevereiro de 2021 

 

Na sequência da divulgação do estado de pandemia, no âmbito do COVID-19, foi 

decretado pelo Governo da República o encerramento, por tempo indeterminado, de todas as 

atividades letivas e não letivas presenciais em todas as instituições educativas. Nesta 

conformidade venho, por este meio, comunicar que a partir de segunda-feira, dia 08 de 

fevereiro, as atividades letivas na nossa Escola serão realizadas totalmente em formato online.  

A EPTPP reorganizou os horários escolares de forma a garantir a continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem, conforme horário que se anexa e divulgado na página oficial 

da Escola. 

A EPTPP, dentro das suas possibilidades e limitações, envidou esforços no sentido de 

distribuir, a título de empréstimo, equipamentos informáticos, designadamente, computadores 

portáteis, notebooks e tablets, para garantir que todos os alunos possam participar nas aulas 

online e concretizar os trabalhos solicitados pelos professores.  

Informo que, de acordo com o Plano de Ação disponível no site oficial da EPTPP 

(www.eptpporto.com), para a concretização das atividades letivas online, são autorizadas as 

seguintes plataformas/ferramentas digitais:  

- WhatsApp! 

- Ferramentas Office 365: 

o Microsoft Outlook (Para comunicação entre a comunidade educativa); 

o Microsoft SharePoint (Centro de Recursos Educativos – CRE); 

o Microsoft Teams (Para concretização de aulas online). 

- Telemóvel (como ferramenta de caráter excecional). 

As tarefas e os materiais de apoio, disponibilizados pelos professores, estarão alocadas 

no Microsoft SharePoint no seguinte endereço: https://eptpporto.sharepoint.com/sites/CRE.   

http://www.eptpporto.com/
https://eptpporto.sharepoint.com/sites/CRE
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Os alunos, através do Microsoft Teams ou das ferramentas de comunicação 

anteriormente referidas, podem apresentar as dúvidas aos respetivos professores, bem como 

proceder à entrega das tarefas propostas. 

Todos os alunos terão direito a suporte Técnico-Pedagógico durante o período de ensino 

online, através dos seguintes contactos: 

- Teams: Canal Suporte Técnico Geral; 

- E-mail: bruno.goncalves@eptpporto.com; 

- Telemóvel: 916528899. 

Mais informo que o horário de atendimento dos Diretores de Turma mantêm-se, mas 

será realizado à distância e/ou online, por via do Microsoft Teams, WhatsApp!, E-mail 

Institucional ou Telemóvel, conforme for mais conveniente. O horário de atendimento dos 

Serviços Administrativos será das 08h15 às 18h00, via e-mail institucional: 

geral@eptpporto.com.   

Reitero a importância dos Encarregados de Educação nos informarem de situações de 

suspeita ou contágio que eventualmente possam ocorrer, de modo a manter-se a identificação 

de cadeias de contágio. Para o efeito deve ser utilizado o seguinte endereço de correio 

eletrónico: covid-19@eptpporto.com ou contactado diretamente o Diretor de Turma.  

Apelamos, mais uma vez, a todos os alunos e encarregados de educação que respeitem 

as determinações da Direção Geral de Saúde e do Governo da República, ou seja que se 

mantenham em casa e reduzam ao mínimo as saídas e os contactos sociais.  

Contamos com TODOS, sem exceção, para continuarmos a percorrer com êxito este ano 

letivo. 

Porto, 04 de fevereiro de 2021 

O Diretor/Diretor Pedagógico 

 

António Júlio Roque (Dr.) 
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