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Para:  ALUNOS 
De:  Diretor  

cc:  Ass Pais / Conselho Pedagógico 

Data:  16.03.2020  

Assunto:  ORIENTAÇÕES PARA OS ALUNOS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES 

 

 

No quadro epidemiológico do novo coronavírus, COVID-19, este Agrupamento elaborou, para o período 
de suspensão das atividades letivas, um plano, abaixo detalhado, abarcando a totalidade dos alunos do 
Agrupamento. 
Complementarmente, foi disponibilizada informação para os encarregados de educação, pois há 
necessidade de um trabalho articulado, a qual consta da página de internet do Agrupamento e também 
será remetida por email. Também por esta mesma via serão dadas informações sobre a avaliação do 2º 
período, prevendo-se, para já, a observância dos prazos definidos no calendário escolar. 
Os planos seguem uma estruturação comum, sendo enviados por email para os Encarregados de 
Educação/ alunos, já no dia 17 de março. 
Em caso de necessidade, este material poderá ser recolhido na EB de Aver-o-Mar, em suporte escrito. 
Para tal, o encarregado de educação cujo aluno não tenha acesso à internet/ computador ou tablet, 
deverá informar a escola de tal (preferencialmente no dia 16.03.2020) para se proceder à reprodução 
dos materiais, agilizando-se depois um horário para a sua entrega, a partir de 17.03.2020. 
 
Estrutura dos Planos: 

I- Nota Explicativa / Enquadramento (será igual para todos) 
II- Recomendações gerais:  

a) Em relação ao COVID-19 (será igual para todos) 
b) Em relação ao Estudo/ interrupção (apresentação de uma proposta de horário/ atividades; inclusão de 

links gerais [ex. escola virtual, museus virtuais, bibliotecas …] 

III – Orientações específicas por disciplina/ano de escolaridade (cada departamento elaborou um guião de apoio, por 

disciplina/ ano de escolaridade, a partir da planificação, contendo orientações para que os alunos possam realizar 

trabalho autónomo e orientado;  

 

IV- Orientações específicas para turmas (facultativo) 

 
Contamos com o empenho e colaboração de todos para que este plano seja posto em prática e os seus 
objetivos sejam atingidos.  
 

 
O Diretor 
Carlos Gomes de Sá 
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