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Para:  Comunidade educativa 
De:  Diretor  

cc:  Associação de Pais 

Data:  16.03.2020  

Assunto:  CONSELHOS PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

 

 
No quadro epidemiológico do novo coronavírus, COVID-19, este Agrupamento está a proceder à elaboração de um plano 
para os alunos (ver informação na página), mas é também importante que os adultos que estejam com os alunos colaborem 
com a escola na execução desse plano.  
Assim, apresentamos um conjunto de conselhos para os pais/ encarregados de educação acompanharem alunos, em tempos 
de Covid-19, informação que será complementada com guiões informativos, por anos de escolaridade. 

 
Conselhos: 
1. Garanta que o horário que a escola estabelece é cumprido (haverá um horário, por ano de escolaridade, com 
propostas de atividades). Mesmo em casa, não se pode faltar às aulas! 

2. Pergunte todos os dias ao seu educando o que tem feito e como correram as atividades. Pergunte o que 
funcionou e o que correu menos bem. Incentive-o. 

3. Verifique se todos os trabalhos propostos são realizados. Os guias vão ter indicação das tarefas e também 
através do programa Inovar conseguirá obter informações sobre o que era suposto ter sido realizado. 

4. Ajude-o a identificar dúvidas para colocar aos professores. Incentive-o a partilhar com os colegas. 

5. Mantenha o contacto com os professores e diretores de turma (os emails estarão disponíveis nos documentos 
disponibilizados). 

6. Lembre-se de que os alunos não estão de férias e recorde tal aos alunos, não descurando nunca o cumprimento 
das regras de higiene e afastamento social. 

7. Aproveite os tempos livres entre as aulas para que haja leitura, muita leitura, para se ler bons livros de que se 

gosta. Há a opção de verem e ouvirem livros digitais. O PNL tem bastantes e para todas as idades. 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/. Há muitos outros sites com propostas de leitura, também 

interessantes, como poderá aferir nas propostas por ano de escolaridade. Se necessário, poderá fazer requisição 

de algum livro através do telefone da escola, acordando depois uma hora para o seu levantamento (entregas só 

ao EE).  

8. Visitem museus e exposições virtuais. Teremos uma ficha com muitas sugestões e a Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim também tem sugestões. 

9. Pratiquem atividade física em casa. Eles têm de se mexer. Também poderá encontrar algumas orientações no 
guião da escola, mas a imaginação é sempre o melhor “equipamento”. 

10. Façam uma alimentação regrada, variada e saudável.  

 

Este é um desafio de todos. Quando não conseguir ajudar, não hesite em pedir ajuda. Colabore com a escola. 

O Diretor, Carlos Gomes de Sá 
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