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COMUNICAÇÃO INTERNA 

Assunto: Plano de Ensino/Formação à distância da EPHTM  

   

Nº  CI 142.DP.2020 

Caros Estudantes, 

Antes de mais espero que todos se encontrem de perfeita saúde, assim como os 

vossos familiares.  

Como vos foi já anteriormente comunicado, a escola encontra-se encerrada 

desde o dia 16 de março até ao dia 13 de abril de 2020, período que poderá 

estar sujeito a novas alterações, em função da evolução da pandemia do COVID-

19. Com efeito, é muito provável que a situação se prolongue por mais tempo, 

pelo que se deverá desde já assegurar estratégias alternativas para dar 

continuidade ao vosso processo formativo, através do ensino à distância.  

Em primeiro lugar,  com o intuito de garantir o princípio de igualdade de acesso 

à informação/aprendizagem e, consequentemente, do sucesso educacional para 

todos, torna-se essencial/obrigatório que preencham o inquérito que vos 

foi remetido para o email de turma. A partir daí, serão definidas práticas 

educativas ajustadas aos recursos tecnológicos que alunos e professores têm à 

sua disposição. 

Durante esta fase de encerramento da escola irão ser elaborados horários, que 

serão enviados semanalmente (ou sempre que alterados) para o email da turma. 

Os horários são para cumprir, uma vez que iremos criar mecanismos de 

controlo da assiduidade/pontualidade, informação esta que vos será transmitida 

pelos tutores, em tempo oportuno.   

É importante que percebam que esta é uma contingência que afeta todos os 

alunos das diferentes escolas do país e que assumam as vossas 

responsabilidades enquanto alunos, cumprindo à risca todas as orientações dos 

vossos professores e tutores.  

A Escola irá manter-vos atualizados e aos vossos pais/encarregados de 

educação, acerca de toda a informação relevante nesta matéria, essencialmente 

através do email de turma e site da EPHTM (que deverão consultar 

frequentemente). 
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Durante este período, e tendo presente as recomendações da Direção Geral de 

Saúde, assim como a todas as medidas contempladas no Plano de Contingência 

da EPHTM - Infeção por SAR-CoV-2 (COVID-19), apela-se ao bom senso e 

sentido de responsabilidade individual, cumprindo com todas as regras básicas 

de higiene/segurança, promovendo o distanciamento social e não permanecendo 

em locais muito frequentados sem estrita necessidade. 
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Cátia 

Moreira 
Gabinete de Psicologia  

Maria João 

Coelho 
Secção de Apoio à Formação  

Curso Ano Designação do curso Turmas 
Rubrica 

(docente) 

Rubrica 

(delegado/ 

subdelegado) 

Cozinha 

Nível 4 

1.º 

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_5   

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_6   

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_7   

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_8   

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_9   

2.º 

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_1   

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_2   

Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_3   
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Técnico/a de 

Cozinha/Pastelaria 
TCP_4   

3º 

Técnicas de Cozinha/Pastelaria TCP32   

Técnicas de Cozinha/Pastelaria TCP33   

Técnicas de Cozinha/Pastelaria TCP34   

Restaurante 

Nível 4 

1º 

Técnico/a de Restaurante/Bar TRB3   

Técnico/a de Restaurante/Bar 
TRB4   

Técnico/a de Restaurante/Bar 
TRB5   

2º Técnico/a de Restaurante/Bar TRB1   

2º Técnico/a de Restaurante/Bar TRB2   

3º 
Técnicas de Serviço de 

Restauração e Bebidas 
TSRB15   

Turismo 

Nível 4 

1.º Rececionista de Hotel RH2   

2.º Rececionista de Hotel RH1   

2º 
Técnico/a de Agência de 

Viagens e Transportes 
TAVT1   

3º 
Operações Turísticas e 

Hoteleiras 
OTH17   

                                                                               

    
 
        Funchal, 27 de março de 2020 

 
                                                             

                                                       A Direção Pedagógica 
 

       __________________________ 

            (Luís Oliveira) 


