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Comunicado à Comunidade Educativa do Agrupamento Escolas de Campo 

 

Informamos a Comunidade Educativa do AE Campo de que, após duas semanas de “juntos à 
distância, o ambiente nesta comunidade educativa e local contínua sereno. As nossas Crianças e 
Alunos, os nossos Professores e pessoal não docente, pelo que sabemos, ESTÃO BEM. 
Ao longo da semana têm surgido alguns casos de pessoas infetadas na Vila de Campo, algumas delas 
familiares dos nossos alunos, com quem tenho contactado e pelo que me dizem estão bem. O 
concelho de Valongo está caótico POR FAVOR mantenham-se em CASA e continuem a ter todos os 
cuidados de higienização e controle dos sintomas do vírus 
O estado clínico do nosso professor tem vindo, gradualmente, a melhorar; os dois alunos infetados na 
semana passada e a sua família também estão bem. 
Relembro que as crianças e os alunos do Escalão A continuam a ter direito a uma refeição gratuita, 
mesmo neste período de interrupção do dia 1 a 13 de abril, que será entregue na escola EBS, só 
necessitam, para marcar a refeição, de telefonar para a Escola (224219530 / 936442681) no dia 
anterior. 
Relembro ainda que os nossos Psicólogos estão disponíveis para ajudar os alunos e famílias, em 
casos de ansiedade e/ou outro tipo de acompanhamento, através do email aecampo.spo@aecampo.pt  
Temos já outras empresas a ajudar-nos com algumas refeições ligeiras e o Centro Paroquial e as 
Vicentinas, como sempre, a responder às nossas solicitações. Por isso caso saibam de famílias que 
necessitam de ajuda, por favor telefonem para a Escola. 
 
Informo ainda que no período de 1 a 13 de abril decorre a pausa da Páscoa e os alunos estão de férias.  
No dia 14 de abril a Escola continua no ensino à distância. 
 
Entretanto a EBS continua aberta para responder às necessidades que forem surgindo na 
Comunidade. 
 
FIQUEM BEM, SEMPRE EM CASA, ISOLADOS. 
Um Bom fim de semana para toda a Comunidade Educativa da Vila de Campo 
 
Campo, 28 de março de 2020 
 

Virgínia Varandas 
Diretora 
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