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COMUNICADO Nº 3
Aos encarregados de educação e alunos
Tendo sido decidido pelo Governo proceder à suspensão das atividades letivas, não letivas
e de acompanhamento à família, de 16 de março a 13 de abril, assume primordial
importância o cumprimento, por parte dos alunos e das suas famílias, das regras de
higiene, de distanciamento social e sobretudo da contenção da participação dos alunos em
atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio.
É igualmente importante que os contactos dos alunos e dos encarregados de educação se
encontrem atualizados na plataforma INOVAR pelo que se solicita, caso não estejam
atualizados, que procedam, urgentemente, à sua atualização por forma a ser possível
sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão das
atividades escolares e assegurar a rápida e eficaz comunicação entre os elementos de uma
possível cadeia de contágio.
Em caso de urgência poderá utilizar o email direcao@age-alfena.net e/ou os telefones
229698860 e 937894399.
O Ministério da Educação irá definir um procedimento para que os alunos não necessitem
de se deslocar à escola para efetuar inscrições em exames/provas finais. Para assegurar
estas inscrições e enquanto não está criado o procedimento do Ministério da Educação, os
serviços administrativos funcionarão na próxima segunda-feira e, eventualmente, terça-feira
para atendimento exclusivo destas situações.
Informa-se ainda que se encontra aberto o prazo de inscrição para os Pré-requisitos para
acesso ao ensino superior: A inscrição para a realização da 1ª chamada de avaliação
destes pré-requisitos decorre de 9 a 27 de março de 2020 nas instituições de ensino
superior. Todas as informações podem ser consultadas na deliberação 262/2020 de 24 de
fevereiro https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/pre-requisitos
A colaboração de todos é imprescindível.
Alfena, 13 de março de 2020
A diretora
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