INFORMAÇÃO
COMUNIDADE EDUCATIVA

De acordo com o comunicado enviado pela Senhora Diretora Geral dos Estabelecimentos
Escolares, venho informar o seguinte:
1. O Governo decidiu suspender as atividades com alunos nas escolas desde o dia 16 de
março até ao dia 13 de abril de 2020;
2. Alertamos que a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais terá efeitos
tanto mais positivos quanto os alunos e as famílias cumpram estritamente as regras de
higiene, de distanciamento social e, sobretudo, se for evitada a deslocação a locais com
concentração de pessoas;
3. Caso venha a suceder, os pais/encarregados de educação devem comunicar situações de
suspeição ou contágio dos seus educandos. Para isso podem utilizar:
E-mail: direcao@aems.edu.pt
Telefone: 234422361 (solicitar falar com a Direção)
ou
Email do/a Diretor/a de Turma e do/a Professor/a Titular/Educadora
4. Estando a decorrer o período de inscrição para os Exames Nacionais, o Ministério da
Educação definirá um procedimento para que os alunos não necessitem de se deslocar à
escola para esse fim;
5. As refeições já marcadas pelos alunos na Escola Básica de Aradas e na Escola Secundária
Dr. Mário Sacramento para as duas últimas semanas de aulas do 2.º período serão
transferidas para a semana de 20 de abril a 24 de abril e para a semana de 4 de maio a 8 de
maio, pelo que não necessitam de se preocupar em anular ou alterar;
6. Iremos privilegiar a comunicação através da página do Agrupamento ou através de
contacto de email com o/a Diretor/a de Turma e Professor/a Titular ou Educadora. Por
isso, durante as próximas semanas, e enquanto decorrer a suspensão das atividades
letivas e não letivas, sugiro vivamente a consulta diária da nossa página web
(www.aems.edu.pt) ou o email com que contactam com o/a Diretor/a de Turma,
Professor/a Titular ou Educadora;

7. Os professores das várias disciplinas, em particular das disciplinas que são objeto de
exame nacional, poderão enviar indicações de trabalho para os alunos durante as
semanas de paragem das atividades letivas. Alerto alunos e encarregados de educação
para a necessidade de estarem atentos à plataforma Moodle do Agrupamento (se for esse
o meio utilizado) ou ao correio eletrónico;
8. As escolas do Agrupamento vão ser objeto de limpeza e higienização na semana de 16 de
março a 20 de março, pelo que estarão encerradas ao público;
9. Quando todas as Escolas EB1, Jardins de Infância e Escola Básica de Aradas estiverem
devidamente limpas serão encerradas até ao dia 13 de abril;
10. A única escola que estará aberta ao público e para atendimento nos Serviços
Administrativos será a Escola Sede do Agrupamento (9h00-13h00 e das 14h00-16h00). O
portão encontrar-se-á fechado e a entrada será sempre condicionada à presença de apenas
uma pessoa para atendimento no espaço dos Serviços Administrativos.

Aveiro, 13 de março de 2020

O Diretor
JOSÉ MANUEL
DA SILVA
NUNES
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