Estarreja, 13 de fevereiro de 2021
Excelentíssimos pais e encarregados de educação
Estimados alunos
Assunto: Alteração do calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas – Despacho n.º 1689A/2021, de 10 de fevereiro, publicado no DR, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro

Com a alteração do calendário das atividades educativas e letivas, vulgo - calendário escolar, de acordo com a
informação, anteriormente, partilhada, os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, inicialmente definidos como dias de
interrupção letiva – Carnaval, foram, agora, definidos como dias de desenvolvimento de atividades educativas e
letivas.
Também a interrupção letiva calendarizada para o final do 2.º período – Páscoa, foi, agora, definida para decorrer
no intervalo compreendido entre 29 de março e 1 de abril de 2021. (Relembro que, inicialmente, estava definida
para acontecer no intervalo compreendido entre 25 de março e 5 de abril de 2021.)
Finalmente, o termo do ano letivo foi diferido para um momento posterior, coincidindo, agora, com o dia 18 de
junho de 2021, para os 9.º, 11.º e 12.º anos; 23 de junho de 2021, para os 7.º, 8.º e 10.º anos; e, 8 de julho de
2021, para a educação pré-escolar e os 1.º e 2.º ciclos.
O calendário de realização de provas de aferição, provas finais e exames nacionais também sofreu um diferimento,
de acordo com o constante dos anexos ao despacho invocado, acima, que junto, anexo, e para o qual peço a melhor
atenção.
Socorro-me, ainda, da presente comunicação, para agradecer o esforço e o trabalho que os nossos alunos, as
famílias e todos os docentes e não docentes estão a desenvolver, informando, também, de que o agrupamento
irá, no início da próxima semana, distribuir um conjunto de setenta (70) equipamentos informáticos pelos nossos
alunos – cedidos pela câmara municipal, continuando a aguardar novos equipamentos, no âmbito do programa
escola digital, para que possam ser distribuídos.

Com votos da melhor proteção e saúde, agradeço a atenção, desejando uma boa semana,
Jorge Ventura
Diretor
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