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COMUNICADO Nº 4
Caros Pais
Caros alunos
Faz hoje uma semana que foram suspensas as atividades presenciais letivas e não letivas
na escola.
Enalteço a postura responsável das crianças e alunos do agrupamento que se recolheram
em casa. Assim deve continuar mesmo que o estado anímico possa vacilar.
A direção do agrupamento continua presente, embora em número reduzido, na escola sede
acompanhada de uma equipa reduzida de assistentes técnicos e operacionais. Todos os
contactos com o agrupamento deverão ser efetuados por telefone ou correio eletrónico.
Nesta situação atípica, o agrupamento continua a reorganizar-se para dar resposta às
situações que são colocadas. A direção do agrupamento está em contacto com a autarquia,
a Direção-Regional de Educação e o Ministério da Educação para articulação de
procedimentos. Serão comunicadas, através da página do agrupamento, as decisões que
forem tomadas concernentes à vida escolar dos vossos educandos, nomeadamente,
exames e matrículas.
Sobre a avaliação do 2º período, comunico-vos que não serão realizadas as habituais
reuniões com o professor titular/diretor de turma. A partir do dia 3 de abril, os encarregados
de educação poderão consultar a avaliação através da plataforma INOVAR.
O agrupamento está, igualmente, a reorganizar-se para ministrar apoio/ensino a distância
existindo diversidade de soluções, nomeadamente com recurso a ferramentas de
comunicação síncrona ou assíncrona ou de envio de tarefas a realizar para apresentação
mais tarde.
Num momento em que todos somos importantes na resolução desta situação, importa
encontrar soluções de exceção para casos e situações excecionais. Este é o tempo de
união, de colaboração e de entreajuda. A colaboração de todos é imprescindível.
Comunico-vos que não existem casos detetados até ao momento entre alunos, professores
e funcionários. Apelo ao cumprimento das normas emanadas pelo governo e pela DGS.

Votos de boa saúde
Alfena, 20 de março de 2020
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