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COMUNICAÇÃO 
 
 

A Direção do Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes 

informa, todos os encarregados de educação, que recebeu informação do Ministério 

da Educação de que as atividades letivas presenciais se encontram suspensas, a partir 

de segunda-feira dia 16 de março até dia 13 de abril, por decisão do Conselho de 

Ministros. 

 

Estamos a viver um período de exceção que conduziu à suspensão das atividades 

letivas e não letivas presenciais, no entanto, esta medida só poderá contribuir para o 

combate ao Coronavírus se todos cumprirmos os procedimentos recomendados pela 

Direção Geral de Saúde. 

Relembramos assim a todas as famílias e alunos que devem cumprir rigorosamente 

todas as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, evitar deslocações a 

locais com concentração de pessoas, evitando participar em eventos e atividades de 

caráter social.  

Neste mesmo sentido, é importante informar a escola se algum elemento do agregado 

familiar for confirmado como infetado pelo Coronavírus, para que a cadeia 

epidemiológica possa ser despistada.  

 

No que se refere à suspensão das atividades letivas (particularmente no 2º e 3º ciclos) 

tentaremos, dentro do possível e com os recursos disponíveis, produzir orientações, 

disponibilizar materiais e continuar a trabalhar com recurso a aplicações e ferramentas 

digitais, no âmbito do trabalho que já vem sendo desenvolvido com muitas turmas.  

 

No 1º ciclo as orientações de trabalho foram apresentadas hoje, dia 13 de março, de 

forma presencial, aos alunos. 

 

Os alunos e os encarregados de educação deverão estar atentos aos seus e-mails, 

página do Agrupamento (Moodle), e espaços informativos das escolas, através dos 
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quais chegarão as informações atualizadas, nomeadamente, as formas e datas de 

divulgação das avaliações do 2º período. 

 

Informa-se ainda que os Serviços Administrativos e Direção apenas funcionarão 

telefonicamente ou através de correio eletrónico, entre as 9:00h e as 15:30h.   

E-mail: escolasoeiropgomes@gmail.com 

Telefone: 219518210 

 

Na certeza de que com a colaboração e empenho de todos os envolvidos, toda esta 

situação será ultrapassada comprometemo-nos, desde já, a encontrar as melhores 

soluções para cada um dos nossos alunos de forma a não se comprometer o sucesso 

educativo, relativo a este ano letivo. 

 

 

 

 

S. João dos Montes, 13 de março de 2020 

A Diretora 

Isabel Maria Alves Estevinha 


