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Exmo(a). Encarregado(a) de Educação, 

Na sequência da divulgação do estado de pandemia, no âmbito do COVID-19, foi decretado o 
encerramento de todos os estabelecimentos de ensino de 16 de março a 9 de abril, data em que as 
entidades oficiais procederão a uma reavaliação da situação, a qual comunicaremos a toda a comunidade 
educativa. Neste sentido, apelamos 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.  

Solicitamos aos Encarregados de Educação que nos informem de situações de suspeita ou contágio 
que decorram a partir deste momento, 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 e para o 
e-mail do diretor de turma. 

Entretanto, a direção da escola e professores definiram planos de trabalho para os alunos, a fim 
de diminuir o impacto desta interrupção letiva no seu percurso escolar, pelo que devem ter em 
consideração os meios de comunicação agora apresentados. 

- As tarefas e os materiais de apoio, disponibilizados pelos professores, estarão alocadas na plataforma 
Virtual EPTPP no seguinte endereço: https://sites.google.com/site/eptppelearning/home. Em casos 
específicos poderão ser utilizadas outras plataformas que já se encontrem em funcionamento e que são 
do conhecimento dos alunos designadamente: o E-mail, Skype, Facebook e WhatsApp. 

- A EPTPP reorganizou os horários escolares de forma a garantir-se a continuidade do processo de ensino-
aprendizagem que iniciará na próxima segunda-feira, dia 16 de março, conforme horário que se anexa e 
divulgado na página oficial da Escola. 

- Os alunos, através da plataforma Virtual EPTPP ou das ferramentas de comunicação anteriormente 
referidas, podem apresentar as dúvidas aos respetivos professores, bem como proceder à entrega das 
tarefas propostas. 

Nestes próximos dias aproveitaremos essencialmente para fazer desinfeção e limpeza de todos 
equipamentos, materiais e instalações. 

Todos os esclarecimentos adicionais serão prestados através do seguinte email: covid-
19@eptpporto.com.  
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