COMUNICADO AOS PAIS / EE do AECampo
1. Como é do vosso conhecimento as atividades letivas e não letivas presenciais encontram-se
suspensas até ao próximo dia 13 de abril.
Para que a paragem tenha os efeitos positivos, que todos desejamos, apela-se às famílias que
cumpram as regras de higiene, de distanciamento social e sobretudo da contenção da
participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o
contágio.
2. Assim, todas as Escolas e JI do Agrupamento estão encerradas, ficando apenas a EBS de
Campo aberta para assegurar os serviços mínimos.
3. Serviços Mínimos na EBS:
a. Atendimento

telefónico

(224219530

e

936442681)

para

assuntos

urgentes,

principalmente:
i.

Informação à Direção de caso suspeito / conhecimento de alunos com sintomas
(febre, tosse, cansaço…) que também o podem fazer através do email
aecampo.agrupamento@aecampo.pt

ii. Informação de que necessitam “mesmo” de refeição escolar (alunos do escalão A)
b. Mantém-se os serviços administrativos indispensáveis, preferencialmente por telefone e
no caso presencial só entra na secretaria uma pessoa de cada vez, tendo de aguardar junto
da porta de entrada principal da escola, no caso de haver mais alguém.
c. Acolhimento de filhos de trabalhadores de Serviços Especiais (profissionais da saúde, das
forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, das
forças armadas e dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de
infraestruturas essenciais). Estes devem apresentar prova da sua mobilização pela entidade
empregadora ou pela autoridade pública.
d. Apoio aos alunos em estado de ansiedade através do email aecampo.spo@aecampo.pt
4. Os alunos terão diariamente de estar atentos às orientações, por email, dos Diretores de Turma ou
outros Professores, e os Pais/EE, ao estarem em casa, devem supervisionar os trabalhos escolares.
5. Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais (11.º e 12.º anos),
comunicaremos, logo que possível, os procedimentos do mesmo, para que os alunos não
necessitem de se deslocar à escola.
6. Relativamente às provas finais do 3.º ciclo (9.º ano), os pais/EE não necessitam de se preocupar
uma vez que a inscrição é efetuada pela Escola.
A Direção irá divulgando as orientações que se justifiquem, através da página da Escola, DT/
Educadores/Professores Titulares de Turma por email e Associação Pais e representantes de turma
Campo, 16 de março de 2020

A Diretora - Virgínia Varandas

Travª Padre Américo – 4440-201 CAMPO VLG – Contr. nº. 600077489 - Tel. Geral: 224219530 - Tel. Secret.: 224219531
Fax: 224223943 – E-mail: aecampo.agrupamento@aecampo.pt – Secretaria – aecampo.secretaria@aecampo.pt

