Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté
Comunicação 3 aos Senhores Encarregados 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.
Alerta-se os senhores encarregados de educação que a suspensão das
atividades letivas e não letivas presenciais terá efeitos tanto mais positivos
quanto os alunos e as suas famílias cumpram estritamente as regras de
higiene, de distanciamento social e, sobretudo, se for evitada a deslocação
a locais com concentração de pessoas.
- As famílias têm o dever de fomentar a higienização das mãos dos seus
educandos, bem como informar que: não devem tossir ou espirrar para as
mãos; devem tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o
antebraço fletido ou usar lenço de papel que deve ser deitado fora após o
seu uso; devem higienizar as mãos após o contacto com secreções
respiratórias;
- As famílias têm o dever de fomentar a contenção social (evitar os
cumprimentos com aperto de mão ou beijos);
- As famílias têm, ainda, o dever de informar a direção (por telefone
212979660 ou e-mail geral@aecg.pt) e/ou professor titular/diretor de turma,
para sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início
da suspensão das atividades. Só desta forma, poderá manter-se a
identificação de cadeias de contágio;
- A Porto Editora disponibilizou a plataforma “Escola Virtual” e a Leya, a
plataforma “Aula Digita-Leya20” com acesso gratuito a todos os alunos e
professores, pelo que podem utilizar todos os recursos educativos disponíveis
nessas plataformas, para minimizar o impacto da suspensão da atividade
letiva e não letiva nas escolas;

- Os professores, duma forma responsável, enviam materiais/ recursos
através de plataformas digitais, ou através do diretor de turma para os seus
alunos, para um período equivalente a 12 dias, de acordo com a carga horária
da sua disciplina nesse período (entre o dia 16 e 31 de março);

- Nos dias 1,2 e 3 de abril processa-se a avaliação intercalar do 2º semestre,
disponível, a partir de 13 de abril, para consulta em GIAE on line;
- De 1 a 13 de abril será a pausa letiva da Páscoa;
- Alunos que têm de realizar as provas finais externas do 9º ano, aguardase por instruções do JNE (Júri Nacional de Exames);
-Manteremos toda a informação atualizada através da página web do
agrupamento www.aecg.pt/pt.

TODOS temos de assumir as nossas responsabilidades e dar o nosso contributo no
combate a esta pandemia, só assim conseguiremos minimizar os seus efeitos!
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