Ano Letivo 2019/2020

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS COM ALUNOS
1- Como é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades com alunos
nas escolas, de 16 de março a 13 de abril, incluindo as atividades de Apoio à Família (AAAF e CAF)
destinadas à Educação Pré-Escolar e ao 1º Ciclo.
2- A suspensão das atividades letivas presenciais só terá efeitos eficazes se, num quadro de
responsabilidade individual forem cumpridos um conjunto de regras e procedimentos dos quais
destacamos:
- regras de higiene pessoal e dos espaços;
- distanciamento social evitando-se a frequência/permanência em locais e espaços com concentração de
pessoas;
- aplicação das regras de etiqueta respiratória.
3- A nível administrativo apenas serão atendidas presencialmente as situações que não possam ser
tratadas via correio eletrónico/telefone.
Reconhecemos e agradecemos o esforço que os nossos alunos evidenciaram no sentido de proceder à
inscrição para os exames, tendo já no dia de hoje sido efetuada a quase totalidade das mesmas. Nos
casos em que ainda não foi possível proceder à entrega do boletim de inscrição poderá a mesma ser
remetida via correio eletrónico para o seguinte endereço ag.escolasmarinhagrandepoente@gmail.com.
4- Ao nível da avaliação, atendendo a que o Agrupamento se encontra organizado em regime semestral, na
interrupção da Páscoa apenas será efetuada a avaliação intercalar relativa ao 2º semestre (avaliação
descritiva).
5- Vai o Agrupamento proceder à restituição dos montantes relativos à aquisição das senhas de refeição,
para a próxima semana, nos respetivos cartões dos alunos.
Os alunos do escalão A poderão usufruir, durante o período de suspensão das atividades letivas, ao
almoço, a disponibilizar na Escola Secundária Eng. Calazans Duarte, na modalidade de take away. Para
tal, é necessário que os alunos se inscrevam até às 10 horas de cada um dos dias, através do endereço
geral@age-mgpoente.pt ou do telefone 244 575 140.
6- Estamos também a preparar um conjunto de orientações, instrumentos e ferramentas que permitam o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem durante as próximas duas semanas.
Por este motivo, solicitamos aos Alunos e Encarregados de Educação que acompanhem, através da
página do agrupamento informações relacionadas com o funcionamento das escolas, bem como através
do correio eletrónico que os professores venham a remeter sobre as tarefas/atividades de ensino e
aprendizagem a desenvolver.
7- Consideramos ainda de extrema relevância continuar a acompanhar os nossos Alunos e o Pessoal
Docente e Não Docente, pelo que solicitamos que sejam sinalizadas situações de suspeição ou contágio
de forma a poder-se manter a identificação de possíveis cadeias de contágio, através do correio
eletrónico geral@age-mgpoente.pt ou do telefone 244 575 140.
Por fim, resta-nos apelar à colaboração e ao efetivo cumprimento das orientações emanadas pelos
serviços de saúde, no sentido de conseguirmos ultrapassar esta difícil situação no mais curto espaço de
tempo.
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