DIREÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

NOTA INFORMATIVA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS

Exmos. Senhoras/es
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.
Perante o atual cenário de pandemia nacional, relativamente ao surto epidemiológico por coronavírus (covid-19),
solicita-se aos encarregados de educação particular atenção e supervisão dos seus educandos, por forma a que as
medidas de contingência publicadas possam constituir uma medida eficaz e eficiente de contenção da propagação do
virús, “salientando-se que 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”. Assim, destacamos os seguintes procedimentos:
1. Todas as situações que eventualmente ocorram durante este período, sejam casos de suspeição ou casos de
contágio, deverão ser comunicadas ao Agrupamento através do e-mail geral@aepombal.edu.pt
2. No sentido de limitar o mais possível os contactos presenciais nos serviços administrativos privilegia-se
como meio de comunicação o telefone e o e-mail do Agrupamento;
3. Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, será definido um procedimento para que os
alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição, a divulgar oportunamente;
4. Os alunos com escalão A da ASE poderão continuar a usufruir de refeições na escola nos dias 17 de março e
seguintes, desde que comuniquem a intenção por telefone aos serviços administrativos;
5. Considera-se importante que alunos e encarregados de educação se mantenham atentos quer ao site do
Agrupamento quer aos seus e-mails, dado serem estas as vias de contacto para futuras orientações.
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