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COMUNICADO AOS SENHORES ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Como é já do conhecimento geral, o Governo decidiu proceder à suspensão das
atividades letivas e não letivas a partir do dia 16 de março até dia 13 de abril de 2020.
Esta medida insere-se num plano urgente de contenção da propagação do vírus
COVID-19 de forma a evitar o alastramento incontrolável desta pandemia. Neste
sentido, considera-se de extrema importância que, a par desta medida, sejam
rigorosamente e obrigatoriamente cumpridas as regras de higiene enunciadas no
nosso Plano de Contingência, nos cartazes afixados e no site da Direção Geral de
Saúde, o distanciamento social (a manutenção de 1 a 2 metros de distância entre as
pessoas) e, sobretudo, a PERMANÊNCIA DOS ALUNOS EM CASA, evitando a sua
participação em atividades, iniciativas e deslocações a locais com concentração de
pessoas.
Solicitamos, também, que em caso de suspeição ou contágio que decorra após
a suspensão das atividades letivas presenciais, o/a encarregado/a de educação sinalize
essa situação comunicando-a, de imediato, através do endereço eletrónico
direcao@aeermesinde.net permitindo, assim, a identificação de cadeias de contágio e
a possibilidade da sua supressão.
Informamos que o Agrupamento irá manter o atendimento não presencial,
através das vias telefónicas e eletrónicas, assim como o presencial para situações de
caráter excecional sempre que tal se verifique necessário e imprescindível.
Para os/as alunos/as que irão realizar exames nacionais, o Ministério da
Educação irá também definir um procedimento para que estes alunos possam fazer a
sua inscrição nos exames sem terem que se deslocar à Escola. Não está prevista a
alteração do prazo para inscrição nos exames, mantendo-se as datas de 11 a 24 de
março de 2020. As dúvidas que possam existir quanto a esta matéria deverão ser
esclarecidas, via e-mail, com os senhores Diretores de Turma e/ou com os Serviços
Administrativos.
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Durante este período de suspensão das atividades letivas presenciais, faremos
todos os esforços para que seja possível manter o trabalho pedagógico com os alunos
e, para tal, é muito importante que as vias de contacto estejam atualizadas com os
senhores professores titulares de turma e com os senhores diretores de turma.
Por último, ficam também suspensas as atividades não letivas e de
Acompanhamento à Família (AAAF e CAF).
A Direção do Agrupamento continuará a fazer um acompanhamento diário do
evoluir da situação e continuará em permanente contacto com a Proteção Civil e com
as Autoridades de Saúde. Comprometemo-nos, também, a manter uma comunicação
regular com os senhores encarregados de educação e com todos os membros da
comunidade educativa, informando-os de todas as alterações que, entretanto, se
venham a verificar.
Mais uma vez, e porque nunca é demais, apelamos para a responsabilidade
individual e coletiva que devemos ter em situações excecionais como a que vivemos,
de forma a podermos ultrapassar este momento difícil com a maior rapidez e sucesso
possíveis.
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