
Caros(as) Encarregados de Educação, 

Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais de 16 de março a 09 de abril de 2020 e, entretanto, iremos entrar 
no estado de emergência. 

Atendendo a que estamos na presença de uma interrupção das atividades letivas presenciais e 
não de qualquer prolongamento de férias escolares, a Escola de Comércio de Lisboa tem dado 
continuidade às atividades letivas recorrendo a mecanismos de formação a distância, incluindo a 
disponibilização de conteúdos didáticos em suporte digital correspondentes aos Módulos / UFCD´s 
que estão a ser lecionados. 

Os docentes têm utilizado diferentes formas de interação com os alunos, o que tem proporcionado 
novas experiências e estamos confiantes que prepararão os alunos para outras aventuras e 
oportunidades profissionais e de cidadania. Os alunos têm aderido muito positivamente ao modelo 
pedagógico agora adotado. Apelamos, contudo, ao apoio de todos(as) para que estas semanas 
de trabalho sejam um sucesso. 

Será cumprido o horário previamente estabelecido para cada turma desde o início do ano letivo. 

Assim, fica o compromisso do cumprimento da carga horária prevista de forma a que os vossos 
educandos não fiquem prejudicados. 

Os serviços de Apoio Escolar continuarão a laborar através de teletrabalho e disponibilizarão todas 
as informações via e-mail (geral@escolacomerciolisboa.pt) e telefones (218 540 240 e 912 474 
480). Para inscrição nos exames ou outras provas de avaliação, estão previstas as inscrições 
online. 

As avaliações do 2º trimestre serão efetuadas nos períodos normais com base nos elementos 
disponíveis neste momento e no caráter contínuo da avaliação, também através de teletrabalho. 

Continuaremos atentos e a acompanhar a par e passo o evoluir da situação, solicitando que nos 
sejam reportadas situações que careçam de resolução ou esclarecimento no quadro dos contactos 
regulares que mantemos com todos(as) os(as) Encarregados de Educação. 

Votos de muita saúde e até breve! 

A Direção, 

Escola de Comércio de Lisboa 
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