Assunto: Suspensão das Atividades Letivas Presenciais

14 de março de 2020

Destinatários : Encarregados de Educação

Exmo Sr Encarregado de Educação

Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades com alunos nas
escolas, de 16 de março a 13 de abril.
Assim, sem prejuízo de novas comunicações

nos termos das orientações emanadas do Ministério da

Educação, importa desde já informar o seguinte:
1- A partir da próxima segunda feira, e até 13 de abril, os alunos não terão que se deslocar à Escola porque
não haverá aulas presenciais.
2- A escola não vai estar encerrada e os alunos apenas estarão de férias nas datas previstas no calendário
escolar, devendo desenvolver em casa os trabalhos que lhes vão ser propostos pelos seus professores.
3- Os alunos devem estar atentos ao seu email institucional porque serão contactados por esta via pelos
respectivos docentes para realização das atividade letivas ou para outras comunicações da Escola.
4- Devem ainda estar atentos à página da Escola porque também será um meio privilegiado de comunicação.
5- Os alunos e as suas famílias necessitam cumprir em casa todas as regras de higiene e distanciamento social
já divulgadas, sendo fundamental que se abstenham de participar em atividades e de efectuar deslocações
a locais que potenciem o contágio.
6- As famílias têm que se sentir particularmente responsáveis pela observação de todas as regras que constam
da presente comunicação.
7- Qualquer situação de suspeita ou contágio por COVID-19 que ocorra no período de suspensão das aulas
presenciais deve ser comunicada à Escola pelo telefone 255410190 e/ou por email geral@esamarante.edu.pt
8- As inscrições para os exames nacionais que se encontram a decorrer vão manter-se no período previsto (até
24 de março), aguardando-se orientações de procedimento para que os alunos não necessitem de se deslocar
à escola para o efeito.
9- A avaliação qualitativa/descritiva prevista para a Páscoa vai manter-se com base nos elementos disponíveis,
incluindo os ainda a recolher nas aulas não presenciais.
10- Sempre que estejam reunidas as condições para a realização dos estágios, o que se espera para todos os
cursos profissionais, vai manter-se a formação em contexto de trabalho.

