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Informação à Comunidade Educativa  

Havendo a necessidade de dar continuidade às aprendizagens dos alunos, de forma que estes 

mantenham contacto com as matérias/conteúdos do ano de escolaridade que frequentam, é 

fundamental que haja organização e uniformização nos critérios e nos métodos utilizados para cada 

criança/aluno do Agrupamento. 

É imprescindível, nesta matéria, o empenho e a dedicação de cada encarregado de educação no sucesso 

desta tarefa uma vez que nem todos os alunos têm as mesmas condições no acesso e à transmissão dos 

conteúdos. 

No âmbito do Plano de Contingência do Agrupamento e de acordo com as orientações recebidas pela 

tutela, informa-se a comunidade educativa do seguinte: 

- por decisão do Governo, estão suspensas as atividades presenciais com alunos nas escolas, com 

exceção dos alunos identificados na lei. 

- sublinhamos ser de extrema importância que toda a comunidade educativa compreenda 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; 

- após dia 8 de fevereiro, ou até orientação em contrário, encontra-se suspenso o atendimento 

presencial a encarregados de educação feito pelos professores titulares de turma ou grupo/diretores de 

turma e serviços administrativos do Agrupamento; 

- após dia 8 de fevereiro será disponibilizado um conjunto de planos de estudo e trabalho por 

ano/turma para que os alunos possam desenvolver durante este segundo período. Neste sentido, 

devem os encarregados de educação consultar com frequência o e-mail fornecido à escola; 

- na escola sede do Agrupamento e na escola Básica dos Arcos encontra-se  disponibilizado um serviço 

de refeições a alunos de escalão A e B, caso o encarregado de educação assim o manifeste, garantindo-

se as condições de segurança e tendo como base as recomendações emanadas da DGS; 

Seguindo as orientações da DGS, 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). Devem seguir as recomendações 

dadas e caso seja necessário deverão informar o diretor de turma ou doente titular/grupo. 

Sempre que haja necessidade de atualizar informação, esta será publicada no Portal do Agrupamento 

em www.avebocage.net, Facebook e através dos titulares de turma/grupo e diretores de turma. 

Recomenda-se a sua consulta regular. 

Setúbal, 2 de fevereiro de 2021 

O diretor 

António Caetano 
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