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COMUNICAÇÃO N.º 1 - ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Como é já do conhecimento Público, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades com os alunos nas 

escolas, de 16 de março até 13 de abril. 

Tendo em conta as orientações gerais recebidas da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,  informa-se: 

1. Durante este período, recomenda-se que os alunos permaneçam em casa, cumpram rigorosamente as regras de 

higiene, de distanciamento social e, sobretudo, de contenção na participação em atividades, iniciativas e 

deslocações a locais que potenciem o contágio do COVID-19. 

Lembra-se que o combate à propagação do vírus depende da responsabilidade individual e da consciência social 

de cada um de nós. 

2. Solicita-se aos encarregados de educação que informem, obrigatoriamente, a escola de eventuais situações de 

suspeição ou contágio que decorram a partir de hoje, através do e-mail temporario@aebuzio.pt 

Esta comunicação é muito importante para que se possa manter a identificação de cadeias de contágio, de 

máxima relevância no combate à propagação da doença. 

3. A avaliação dos alunos, no 2.º período, será efetuada no período normal, com base nos elementos disponíveis e 

no caráter contínuo e formativo da avaliação. 

4. Encontram-se suspensas as atividades não letivas e de acompanhamento às famílias. 

5. Os contactos com os professores titulares de turma e com os diretores de turma, devem ser feitos de forma não 

presencial e, preferencialmente, pelo e-mail institucional de cada um. 

6. Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais (de 11 a 24 de março), aguardamos informação 

sobre o procedimento a adotar para que os alunos não necessitem de se deslocar à escola. 

7. Os professores titulares de turma e os diretores de turma informam os procedimentos para possibilitar a 

continuidade do trabalho pedagógico. 

Em consequência, todos os alunos e respetivos encarregados de educação deverão estar atentos a posteriores 

comunicações, quer através da página do Agrupamento quer através do e-mail, privilegiando-se os contactos já 

habituais entre alunos e professores. 

 

O Diretor, 

Pedro Martins 


