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Ex.mos Srs. Encarregados de Educação 

 

- Como já devem ter conhecimento, reforçamos a informação que estão suspensas 

as atividades letivas e não letivas presenciais; 

- Alertamos ainda que 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, DEVENDO AS PESSOAS FICAR EM 

CASA. Lembramos que esta suspensão prende-se com motivos de segurança de todos 

e de prevenção da transmissão do novo Coronavírus, pelo que não devem ser 

entendidos como férias mas como tempo de isolamento. 

Pelas últimas informações, as crianças ficam infetadas com muita facilidade, 

embora os sintomas possam ser impercetíveis, mas, uma vez contaminadas, 

transmitem aos adultos, nos quais as consequências podem ser muito gravosas; 

- Se nas famílias dos educandos for sinalizada alguma situação de suspeição ou contágio, 

que ocorram após o início da suspensão das atividades letivas, essa informação deve ser 

comunicada à escola, para desta forma se tentar manter a identificação de cadeias de contágio. 

Nestas eventuais situações, deve ser enviada a informação para direcao@aeabelheira.edu.pt ou 

para os telefones 966 014 426 (Diretor) ou 258 809 770 (Escola Sede); 

- O atendimento aos Encarregados de Educação continuará a ser feito, de acordo com o 

definido no plano de contingência do Agrupamento (por e-mail ou por telefone. No caso de 

extrema necessidade da presença do Encarregado de Educação na escola, o mesmo será 

convocado para o efeito); 

- Deverão estar atentos aos e-mails fornecidos aos Diretores de Turma pois poderão 

receber, por essa via, informações. Da mesma forma outros professores poderão vir a indicar 

trabalhos a efetuar pelos alunos ou enviar outras informações relacionadas com as disciplinas; 

- Outras informações relevantes que forem surgindo serão também publicadas na página 

Web do Agrupamento; 

- Apelamos à compreensão, responsabilidade e colaboração de todos nesta fase de 

emergência nacional. 

 

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, 

 

A Direção 
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