Ordem de Serviço

Nº 08AE/2019/2020
Data: 16-03-2020

Destinatários: Comunidade Educativa

Assunto: Covid 19: novas orientações de procedimentos
Cumpre-me informar o seguinte:
1. As escolas EB1 da Pegada e EB2 Egas Moniz estão encerradas, a partir do dia 17 de março até
dia 13 de abril.
2. Escolas EB1 Santa Luzia e ES Francisco de Holanda estarão abertas das 09:00h – 17:00h.
3. Não haverá atendimento presencial;
4. O atendimento só será efetuado na escola sede, escola secundária Francisco de Holanda, das
09:30h às 16:30h através do telefone 253 540 130 ou por contacto via email (geral@esfh.pt ou
direcao@esfh.pt );
5. A escola de fornecimento de refeições, previamente agendas, é a EB Santa Luzia;
6. para sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão
devem utilizar o número de telemóvel 938 297 890 (exclusivo para este efeito);
7. os DT devem informar todos os alunos do seguinte:
a. os alunos/EE devem cancelar as refeições marcadas para o período compreendido entre 16 de
março e 27 de março;
b. não devem marcar refeições para o 3ºPeríodo até receberem novas informações;

c. até novas informações, os alunos do ensino secundário, devem enviar para o email
geral@esfh.pt ou direcao@esfh.pt a sua inscrição de exames, com as seguintes informações:
Nome completo:(escrever o nome completo tal como consta do cartão de cidadão com letras maiúsculas e sem
abreviaturas)

Telefone: (colocar um número que atenda)
Número do cartão de cidadão: (Transcrever o número do cartão de cidadão)
Data de nascimento: (Indicar de acordo com a constante do seu cartão de cidadão (dia, mês e ano).
Nome completo do EE (Escrever o nome completo do encarregado de educação tal como consta do cartão de
cidadão, com letras maiúsculas e sem abreviaturas. Se o aluno for maior e não tiver encarregado de educação
deixar em branco).

Telefone: (colocar um número que atenda)
Escola de inscrição: AEFH
Curso de ensino secundário: em caso de dúvida deixar em branco (Transcrever neste item o código
do curso do ensino secundário, de acordo com a codificação constante da Tabela C do Anexo IV. Guia Geral de
Exames 2020)

Código e exame: (ex. 835 MACS ou 550 INGLÊS)
Transcrever neste item os códigos dos exames finais nacionais, constantes da Tabela A1 do Anexo IV, para efeitos de
conclusão no ensino secundário, para prosseguimento de estudos ou como provas de ingresso.
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No caso de inscrição em exames a nível de escola de línguas estrangeiras equivalentes a exames nacionais, transcreva
os códigos respetivos, constantes da Tabela A2 do Anexo IV, tendo em atenção que estes exames se destinam apenas
à conclusão de curso do ensino secundário, não sendo válidos para prosseguimento de estudos nem como provas de
ingresso.
Tenha em atenção que se cometer erros na identificação dos códigos pode comprometer a validade dos seus exames.

Ano: (ex. 550 INGLÊS – 11º ano; 639 PORT – 12º ano) (indicar neste item o ano terminal das disciplinas cuja
designação foi apresentada 11.º ou 12.º ano)

Interno: N (não) ou S (Sim, se estiverem a frequentar e se for aluno dos cursos científico-humanísticos)
8. Sempre que necessário, serão enviadas novas informações, via email ou telefonicamente.

Apresento os meus melhores cumprimentos,

Rosalina Pinheiro, diretora do AE Francisco de Holanda
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