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COMUNICADO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Cara(o) Encarregada(o) de Educação

Venho, por este meio, reforçar o apelo relativo à necessidade de os nossos alunos e das suas famílias
cumprirem as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, de contenção da participação
(alunos e adultos) em atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio.
Recordo que o Governo decretou, até ao dia 13 de abril, a suspensão das atividades letivas presenciais, ou
seja, os alunos não estão de férias. Tal situação implica que, em casa, V. ª Exa deverá tomar as medidas
necessárias, no sentido da manutenção dos hábitos de estudo do seu educando, nomeadamente estipular
o tempo que o aluno deverá dedicar, diariamente, à realização de tarefas escolares.
Informo que dei instruções a todos os docentes para que recolham (com a colaboração dos Diretores de
Turma e recorrendo, também, ao e-mail e/ ou à aplicação Google Classroom) o máximo de informações sobre
o processo de aprendizagem, tendo em vista a concretização da avaliação do 2º período, a decorrer na
semana entre 30 de março e 3 de abril.
Mais informo que A Escola Virtual, da Porto Editora, a Aula Digital do Grupo Leya, a Santillana e a Escola
Mágica (esta última destinada aos alunos do 1º ao 9º ano) são plataformas que estão, neste momento,
com acesso, temporariamente, livre e que devem ser utilizadas pelos alunos.
Por fim, relembro que o atendimento presencial, nos Serviços de Administração Escolar, foi
temporariamente suspenso.
Cumpre-me, por fim, reiterar o apelo à tranquilidade e ao compromisso de todos com o cumprimento das
orientações que agora divulgo e que visam o benefício dos alunos e das respetivas famílias!
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