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    COMUNICADO 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação 

 

Tendo em conta que vivemos um tempo de grande preocupação e necessidade de todos 

estarmos atentos e alerta, decidiu o Governo, como é do conhecimento geral, a suspensão das 

atividades letivas e não letivas presenciais de 16 de março a 13 de abril. 

Apelamos a todos, para que o efeito destas medidas e o seu alcance possa ser tão 

abrangente quanto o desejável e necessário, que alunos e famílias cumpram estritamente as 

regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, que se evite a deslocação a locais 

com concentração de pessoas. 

Os nossos alunos, e vossos filhos e educandos, não estão de férias, estão resguardados. 

Devem por isso ser encorajados a manter-se em casa, evitarem saídas desnecessárias.  

Também por isso, instruí os Srs. Professores para, a partir de segunda feira dia 16 de 

março, remeterem aos seus alunos tarefas escolares (de realização obrigatória) que possam 

substituir as aulas presenciais, bem como estabelecerem com eles tempos e formas de contacto 

para responder à questões e dúvidas que possam surgir. Ajude-nos a ajudar! Verifique e 

acompanhe a realização das tarefas! 

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 avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos 

elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e tendo em conta o 

caráter contínuo da avaliação. 

Ficam suspensas todas as atividades não letivas e de acompanhamento à família. 

Apelo à vossa boa vontade para que me comuniquem  situações em que suspeitem ou 

haja contagio pelo COVID-19 nas vossas famílias. Utilizem, para o efeito correio eletrónico 

planocontingencia@aelimadefaria.pt ou o telefone nº 231 419 560. Desta forma poderá 

manter-se a identificação das cadeias de contágio. 

 

     13 de Março de 2019 

      O Diretor 

     José Manuel T. Soares 
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