Circular 01/2022-23
Torres Vedras, 01 de setembro de 2022

Assunto: Informações sobre o Ano Letivo 2022/2023
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.
Solicitamos a leitura atenta das informações abaixo disponibilizadas, pois teremos algumas alterações operacionais
que serão introduzidas no presente ano letivo, entre as quais destacamos a organização do ano escolar por SEMESTRES
e uma inerente alteração dos momentos de pausa letiva.

1. Calendário Escolar 2022/2023 (NOVA ORGANIZAÇÃO POR SEMESTRES):

05 a 12 de setembro

ÉPOCA ESPECIAL
Avaliação Extraordinária|Recuperação (*)

1º SEMESTRE

13 de setembro de 2022 - 27 de janeiro de 2023

13 de setembro

INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ANOS
Início das atividades de acolhimento para 1º Ano

13 de setembro

Reuniões com EE de 1º Ano (**)

14 de setembro

Reunião Geral com EE de 2º e 3º Ano (**)

14 e 15 de novembro

Interrupção Letiva Intercalar

22 de dezembro a 02 de janeiro

Interrupção Letiva (Natal)

27 de janeiro

FINAL DO 1º SEMESTRE

30 de janeiro a 03 de fevereiro

INTERRUPÇÃO LETIVA DE FINAL DE SEMESTRE

2º SEMESTRE

06 de fevereiro de 2023 - 31 de julho de 2023

06 de fevereiro

INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ANOS

06 a 10 de fevereiro

Reuniões com EE

20 a 22 de fevereiro

Interrupção Letiva (Carnaval)

03 a 14 de abril

Interrupção Letiva (Páscoa)

(até) 31 de julho

FINAL DO 2º SEMESTRE

03 a 14 de julho

ÉPOCA ESPECIAL
Avaliação Extraordinária|Recuperação (*)

(*) - consultar agendamento específico

(**) - agendamento específico por turma|curso

2. Época Especial: avaliação extraordinária|recuperação:
Momentos de avaliação de recuperação de Módulos para os alunos de 2º e 3º anos.
Os Alunos deverão solicitar informações sobre horários e agendamentos específicos junto das respetivas equipas
educativas (DT/CC), via e-mail.

3. Início das Atividades Letivas do 1º Semestre:
3.1. Horários e apoio de refeições
A mancha horária base diária tem início pelas 09h00 e término pelas 17h45, sendo a duração dos tempos letivos de
60 minutos.
Os horários de turma têm uma planificação semanal, sendo disponibilizados, no limite, até à sexta-feira da semana
imediatamente anterior, nas plataformas digitais da escola às quais todos os alunos têm acesso
(http://moodle.sefo.pt/), podendo igualmente ser consultados através de QR Code.

O serviço de refeitório e bar está disponível a partir de dia 13 de setembro.
Os alunos poderão adquirir as suas 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.

3.2. Atividades de Acolhimento às Turmas de 1º Ano
As atividades de acolhimento às turmas de 1º Ano (dias 13 e 14 de setembro) irão decorrer dentro do horário escolar
(09h00 – 17h45), são de caráter obrigatório e serão, maioritariamente, desenvolvidas no espaço escolar, permitindo
aos alunos um primeiro contacto com a escola, os professores e colegas.
Está igualmente prevista a possibilidade de saídas para o exterior, como uma visita à cidade de Torres Vedras e uma
visita a uma empresa que atue na área de formação de cada curso, promovendo desde logo um contacto mais informal
com o mercado de trabalho e as saídas profissionais de cada curso.
O planeamento específico destas atividades de acolhimento será partilhado com os alunos no dia 13 de setembro,
aquando do seu acolhimento por parte das respetivas equipas educativas (Diretor de Turma / Coordenador de Curso).

3.3. Início das Aulas para as Turmas de 2º e 3º Anos
Para as turmas que já se encontram em formação na ESCO (alunos de 2º e 3º Ano), as aulas terão início dia 13 de
setembro, de acordo com o horário específico a disponibilizar nos canais habituais até ao próximo dia 09 de setembro.

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

4. Reuniões com Pais/Encarregados de Educação
As reuniões com os Encarregados de Educação dos alunos de 1º Ano decorrerão no dia 13 de setembro e, com os
Encarregados de Educação dos alunos de 2º e 3º Ano, no dia 14 de setembro.
Todas decorrerão de forma presencial, em horário pós-laboral (a partir das 18h00), sendo o agendamento específico
por curso/turma disponibilizado oportunamente.

5. Direção de Turma
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.
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.

6. Estruturas de Apoio
A ESCO conta com várias estruturas de apoio aos Alunos, Pais/Encarregados de Educação e Professores:
Gabinete de Apoio ao aluno e à Família (GAAF):
o
o
o
o

Núcleo de Prevenção Primária (Promoção da Educação para a Saúde)
Núcleo de Intervenção na Comunidade
Núcleo Diagnóstico – EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva)
Núcleo de Acompanhamento:
SPO – Serviço de Psicologia e Orientação;
ESS – Espaço Serviço Social;
E.I – Educação Inclusiva;
GAE – Gabinete de Apoio ao Estudo;
Tutorias
Nutrição – Consulta de acompanhamento nutricional.

7. Utilização dos Espaços Escolares
A ESCO dispõe de cacifos que podem ser usados pelos alunos interessados, devendo os mesmos dirigirem-se aos
Serviços Administrativos para a sua requisição.
A escola é um espaço de todos e deve ser preservada como tal. O material e equipamento deve ser utilizado e tratado
com cuidado.
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.
A todos, reiteramos os votos de um excelente Ano Letivo.
A Diretora da ESCO,
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