AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO
PLANO DE CONTINGÊNCIA
COVID-19

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA – 13.06.2020
No âmbito do Plano de Contingência do AE Álvaro Velho e de acordo com as orientações recebidas pela tutela no
dia 13.03.2020 informa-se a comunidade educativa do seguinte:
1. Por decisão do Governo serão suspensas as atividades com alunos nas escolas de 16.03.2020 a 13.04.2020;
2. Sublinhamos a extrema importância de toda a comunidade educativa compreender que a suspensão das
atividades letivas e não letivas presenciais 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;
3. Durante o período de 16.03.3030 a 13.04.2020, ou até orientação em contrário, encontra-se suspenso o
atendimento presencial a encarregados de educação feito pelas Professoras Titulares de Turma/Diretores de
Turma e Serviços Administrativos do Agrupamento;
4. Durante o decorrer da próxima semana será disponibilizado no Portal do Agrupamento em
www.alvarovelho.net um conjunto de planos de estudo e trabalho por ano/turma para que os alunos
possam realizar aprendizagens durante este período;
5.

Procurar-se-á garantir junto da entidade prestadora do serviço, que o fornecimento de refeições escolares
aos alunos com escalão A da ASE seja feito em condições de segurança e em cumprimento das
recomendações da DGS. Assim sendo no início da próxima semana serão publicadas as orientações quer para
os alunos das nossas escolas EB1/JI, quer para os alunos da escola sede de Agrupamento;

6. De acordo com as orientações do Ministério da Educação, a avaliação sumativa do 2.º período será efetuada
no período normal, com base nos elementos disponíveis nesse momento e no caráter contínuo da avaliação;

Solicita-se a todos os encarregados de educação que, nos casos em que no seu agregado familiar sejam identificados
sintomas associados à Covid-19 [tosse, febre ou dificuldade respiratória], contactem de imediato a Linha Saúde 24
(808 24 24 24) e seguir as recomendações dadas e informem a Direção do Agrupamento preferencialmente para o
endereço covid19.alvarovelho@gmail.com (telefonicamente para 212059230).
Sempre que haja necessidade de atualizar informação, a implementação do Plano de Contingência e das medidas
dele decorrentes, a informação será publicada no Portal do Agrupamento em www.alvarovelho.net . Recomendase a sua consulta regular.
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