INFORMAÇÕES
NFORMAÇÕES DE INÍCIO DE ANO LETIVO
1. As aulas do Curso Básico de Teologia têm início no dia 1 de outubro, às 19.
19.00
9.00 h. As
aulas da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos iniciam-se no dia 3 de outubro, às 8.30
h. Devido ao presente contexto de pandemia, para evitar a concentração de pessoas e porque
os espaços letivos precisam de estar preparados de outra forma, não se realizará este ano o
encontro com todos os alunos no início da manhã do primeiro sábado de aulas. Encontrar-seá outra forma de acolher e fazer chegar as informações iniciais aos alunos.
2. As aulas do Curso Básico de Teologia de quinta e sexta-feira são lecionadas na sala
1.1
1.1. Para evitar a concentração de alunos no CCC e manter o necessário distanciamento, as
aulas da manhã de sábado serão lecionadas na Casa Diocesana de Vilar (sala 022). As aulas
dos vários Cursos da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos são lecionadas nas salas
indicadas nos horários a divulgar no início de outubro. As aulas de Liturgia II, de Sagrada
Escritura I (Curso de Leitores) e todas as disciplinas do Curso de Acólitos serão lecionadas na
Casa Diocesana de Vilar: as duas disciplinais referidas na dita sala 022; as disciplinas do
Curso de Acólitos (exceto Liturgia II) na sala -2.
3. A disciplina de Iconografia Profana e Cristã não será lecionada por falta de inscrições
que justifiquem a sua lecionação..
4. A sessão solene de início de ano letivo prevista para 17 de outubro, às 14.30 horas
foi suspensa, atendendo à evolução atual da pandemia.
pandemia Em diálogo com o Bispo do Porto,
que presidiria à sessão, ficou em aberto a possibilidade de se vir a realizar alguma sessão
solene numa outra data ao longo do ano, se se vier a julgar conveniente. Os alunos que
concluíram os seus cursos em 2019/2020, que receberiam os seus diplomas e certificados
na sessão de 17 de outubro, poderão requerê-los e levantá-los informalmente na secretaria
ou, se preferirem, poderão aguardar por uma próxima sessão para os receberem
solenemente. No dia 17 de outubro, as aulas funcionarão, pois, no horário habitual.
4. Observem-se as “Orientações no presente contexto de pandemia” que se encontram
afixadas e divulgadas.
Porto, 26 de setembro de 2020
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