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

Porto, 24 de março de 2021 

 

Concluído o 2º período letivo, marcado pelo segundo confinamento geral em Portugal 

devido à covid-19, decidi endereçar-vos a presente comunicação para agradecer a colaboração 

de todos os intervenientes que foi absolutamente fundamental para que conseguíssemos 

terminar este período sem problemas maiores. 

Como é do conhecimento público, o 3º período letivo inicia já no próximo dia 05 de abril, 

segunda-feira, contudo ainda decorrerá em regime totalmente e-learning (aulas online), pelo 

menos, até ao dia 16 de abril (sexta-feira). Assim, relativamente à Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT), informo que prevê-se o seu início na primeira semana do 3º período para os 2º 

e 3º anos.  

Relembro ainda que, de acordo com a informação divulgada pelo Governo, as aulas em 

regime presencial serão retomadas no dia 19 de abril (segunda-feira), sendo que, a partir desse 

dia, todas as normas plasmadas no Plano de Contingência da Escola, são retomadas e terão de 

ser respeitadas por todos os atores educativos, sem exceção.  

Mais informo que as reuniões com os Diretores de Turma para a comunicação dos 

resultados do presente período letivo decorrerão no dia 5 de abril de 2021, por videoconferência 

(Microsoft Teams), de acordo com a seguinte calendarização: 

- Turma TAP20: Bruno Gonçalves (18h00); 

- Turma ASC20: Sofia Nina (18h00); 

- Turma TAS20: Susana Lopes (18h00); 

- Turma TAP19: Rita Valinho (19h00); 

- Turma ASC19: Paulina Vieira (18h00); 

- Turma TAP18: Rita Valinho (18h00); 

- Turma ASC18: Susana Lopes (19h00). 
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Reiteramos 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. 

A todos/as, desejo uma Santa e Feliz Páscoa repleta de saúde! 

 

Porto, 28 de março de 2021 

O Diretor/Diretor Pedagógico 

 

António Júlio Roque (Dr.) 


