Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva – 171578

A toda a comunidade escolar:

No âmbito da decisão do Conselho de Ministros e da comunicação pública do Senhor Primeiro Ministro de
ontem, as quais são do conhecimento de todos, informa-se que a partir da próxima 2ª feira, dia 16 de março
de 2020, estão suspensas todas as atividades letivas e não letivas nas escolas do Agrupamento Alfredo da
Silva, incluindo as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e as atividades da Componente de Apoio
à Família (CAF).
Neste contexto, a partir da próxima 2ª feira, dia 16 de março de 2020, todos os docentes cumprirão o seu
horário de trabalho letivo e não letivo, em regime de teletrabalho, a partir de casa. Cada docente organizará
com os seus alunos a forma mais eficaz e conveniente de desenvolver esse trabalho. Os encarregados de
educação dos alunos mais novos deverão ter maior atenção a estas tarefas, ajudando os alunos a organizar
o seu tempo diário de trabalho.
Até ao final do mês de abril são suspensas todas as atividades que impliquem saídas ou envolvimento da
comunidade, tal como feiras, visitas de estudo, encontros, passeios, etc.
A avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período previsto no calendário escolar, com base nos
elementos avaliativos disponíveis neste momento (incluindo os que ainda estão a ser alvo de recolha/
classificação) e no caráter contínuo e sistemático que marca a avaliação.
O atendimento presencial ao público é cancelado, devendo todas as solicitações serem encaminhadas para
o seguinte email: secretaria@aeass.pt.
Em caso de suspeição ou contágio que ocorra durante o período da suspensão das atividades letivas, deverá
de imediato ser informada a direção do agrupamento pelo telefone 219156510 ou pelo email
direcao.alfredodasilva@aeass.pt. Desta forma, e em conjunto com a Autoridade Local de Saúde, poder-seá manter a identificação das cadeias de transmissão.
A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais terá efeitos tanto mais positivos, quanto a
comunidade educativa cumpra e observe estreitamente as regras solicitadas pela DGS. O que se pretende
é assegurar o bem-estar de todos e relembro que a prevenção começa em cada um de nós.
Albarraque, 13 de março de 2020
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