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Exmos Senhores  Encarregados de Educação 

A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais decretada pelo Governo Português 

decorrerá até ao próximo dia 13 de abril, procedendo-se a uma reavaliação desta e de outras medidas no 

dia 9 do mesmo mês.  

A referida suspensão visa o aumento das possibilidades de distanciamento social e isolamento 

profilático de modo a diminuir o risco de infeção por SARS-CoV-2. Esta medida 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.  

O sucesso das medidas preventivas depende essencialmente da colaboração dos cidadãos e das 

instituições. É fundamental que todos participem na quebra das cadeias de transmissão, contribuindo 

decisivamente para a mitigação deste problema e para a saúde pública. É nesse sentido que a Direção do 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, em seu nome e de todo o pessoal docente e não docente, 

reforça, através deste comunicado, a necessidade que os seguintes procedimentos passem a fazer parte 

da rotina diária de toda a comunidade educativa: 

- Fique em casa. Reduza as saídas de casa ao mínimo indispensável, evitando locais com grande 

aglomeração de pessoas; 

- Cubra a boca com o braço ou um lenço de papel sempre que tossir ou espirrar e coloque o lenço 

usado no lixo; 

- Lave as mãos com frequência (antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas) com água e sabão durante 20 segundos e seque-as bem. Evite tocar nos olhos, 

nariz e boca com as mãos sujas; 

- Evite a partilha de objetos (mesmo em casa) e altere a os procedimentos de conduta social; 

- Em casa crie normas de utilização dos espaços, mantenha uma distância social entre os diversos 

elementos da família  e evite o contacto físico; 

- Proceda à higienização dos espaços com maior regularidade e cuidados redobrados. 
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Os docentes de cada turma estão a preparar materiais/ atividades que os alunos possam realizar em 

casa e assim diminuir o impacto que a suspensão das atividades letivas presenciais poderá ter nas suas 

aprendizagens. Estas estarão disponíveis na plataforma moodle do Agrupamento ou poderão ser enviadas 

através de e-mail ou de outras plataformas de ensino à distância. Devem os Encarregados de Educação 

supervisionar a realização das tarefas enviadas pelos professores e, sempre que possível, elaborar e fazer 

cumprir um horário de trabalho para os seus educandos. 

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

disponíveis até ao momento, ou aqueles que vierem a ser considerados nas atividades realizadas à distância 

Após a sua conclusão, o resultado da avaliação será comunicada aos encarregados de educação através 

do envio da ficha individual do aluno. 

Os serviços administrativos (secretaria) estarão em funcionamento, mas sem atendimento presencial. 

Toda a comunicação deve ser feita telefonicamente (geral – 219 499 800; secretaria – 219 499 801) ou via 

e-mail (secretaria@eduga.pt). 

Relativamente à inscrição para as provas/ exames nacionais, serão colocadas no site do 

Agrupamento todas as instruções enviadas por parte da tutela (Ministério da Educação e Júri Nacional de 

Exames), onde constam os procedimentos a efetuar. Nesta fase todos os procedimento serão feitos online, 

devendo os boletins de inscrição editáveis ser enviados para o email (inscricoesexames@eduga.pt). 

Qualquer questão devem os alunos e/ou Encarregados de Educação colocá-la aos seus diretores de turma, 

via email ou outro contacto não presencial. 

Mais se informa que o Agrupamento assegurará o fornecimento de refeições aos alunos com escalão 

A da ASE que assim o desejem, em regime de take away. Brevemente será colocado no site do 

Agrupamento um formulário onde a marcação das referidas refeições poderá ser feita. Em alternativa podem 

também contactar o Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma manifestando o vosso interesse em 

receber a refeição. 

 Alertamos para o facto que, de modo a evitar a aglomeração de pessoas, as refeições não podem 

ser consumidas no refeitório da Escola, devendo os alunos fazer-se acompanhar de recipientes onde 

possam acondicionar os alimentos e transportá-los até às suas habitações. 

mailto:secretaria@eduga.pt
mailto:inscricoesexames@eduga.pt


 

 

COMUNICADO 2 

ANO LETIVO 2019/2020 

2.º PERÍODO 

 

DIA 16.03.2020 

 
 

Por fim, relembramos que se existirem suspeitas de contágio ou doença Covid-19 confirmada devem 

entrar imediatamente em contacto com a Direção do Agrupamento através do e-mail (diretor@eduga.pt) ou 

telefonicamente (219 499 800) para que as autoridades, em colaboração com a Direção, possam identificar 

a cadeia de contágio. 

Desejando que todos se encontrem bem, e certos de que com a colaboração e empenho de todos 

esta fase será ultrapassada, com o menor dano possível. 

Com os nossos respeitosos cumprimentos. 

Carlos Candeias 
Diretor 

16032020 
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