COMUNICADO
Alunos e Encarregados de Educação
Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades com alunos nas
escolas, de 16 de março a 13 de abril.
Considera-se muito importante sensibilizar as famílias de que a suspensão das atividades deve implicar um
forte compromisso no sentido de que sejam cumpridas as regras de higiene, de distanciamento social e,
sobretudo, de contenção da participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações a locais que
potenciem o contágio. Assim, os alunos devem permanecer nas suas residências, mantendo-se distantes de
possíveis locais de contágio, tendo em conta o seguinte:
1. A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais terá efeitos tanto mais positivos quanto
os alunos e as famílias cumpram estritamente as regras de higiene, de distanciamento social e,
sobretudo, se for evitada a deslocação a locais com concentração de pessoas.
2. Os professores titulares, diretores de turma e docentes em geral, devem garantir que têm contacto
eletrónico e telefónico de todos os encarregados de educação e/ou alunos. Neste sentido, cada
docente deverá enviar propostas de trabalho aos seus alunos da forma que considerar mais
apropriada de acordo com as especificidades das suas disciplinas/turmas, recorrendo aos meios e
instrumentos que estiverem ao seu alcance.
3. A comunicação às famílias deve incluir um meio de contacto para sinalizar situações de suspeição ou
contágio que decorram após o início da suspensão.
4. Em cada escola do Agrupamento, será ser garantida uma equipa que assegure a manutenção,
higienização/limpeza e vigilância dos espaços.
5. O fornecimento de refeições escolares aos alunos com escalão A da ASE poderá ser garantido.
6. Ficam suspensas todas as atividades não letivas e de acompanhamento à família.
7. O Ministério da Educação permanecerá em contacto regular com as escolas e emanará orientações
com outro grau de detalhe sobre as várias questões que assim o justifiquem.
8. Sempre que se justifique, a Direção do Agrupamento permanecerá em contacto com os alunos e
encarregados de educação de forma a transmitir informações que considere oportunas.
Adotem comportamentos conscientes!
Atenciosamente
A Diretora
Cândida Pinto
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