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SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

 
 

 

 

Caros alunos, Pais e Encarregados de Educação 

 
 

 Devido ao agravamento da situação pandémica em todo o território 

nacional, decorreu, esta manhã, uma Reunião de Conselho de Ministros, na qual 

o Governo decretou suspender as atividades letivas e educativas, desde a 

Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, por quinze dias, a partir de 

amanhã, dia 22 de janeiro, até ao próximo dia 5 de fevereiro.  

Trata-se de uma interrupção das atividades e não uma passagem para o 

“Ensino a Distância” 

Reconhecendo a importância social da escola e sabendo das dificuldades 

por que passam muitas famílias, o agrupamento manterá em funcionamento as 

cozinhas das Escolas EB 2,3 Eng.º Duarte Pacheco, em Loulé, e EBI Professor 

Aníbal Cavaco Silva, em Boliqueime, para a confeção de refeições que serão 

distribuídas, na modalidade de take away, a todos os alunos dos Escalões A e B 

da Ação Social Escolar que assim o requeiram, até às 15h00 de amanhã, através 

dos telefones 289 410 790 e 289 363 200 ou enviando esse pedido, por e-mail, 

para o endereço direcao@aedpacheco.edu.pt , indicando o nome da criança e 

a escola que frequenta. Caso venha a ser necessário, a Câmara Municipal de 

Loulé demonstrou já total disponibilidade para, em articulação com as Juntas de 

Boliqueime e de São Sebastião, assegurar o transporte das refeições aos alunos 

que residem na periferia. 

A Escola EBI de Boliqueime foi também indicada para integrar a rede de 

escolas para a receção e acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a 

cargo de trabalhadores de serviços essenciais. 
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Por outro lado, tendo plena consciência de que os nossos alunos mais 

frágeis, ficarão ainda mais vulneráveis, as nossas Educadoras, Professores do 

1.º ciclo e Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos manter-se-ão disponíveis para 

prestar-lhes todo o apoio, ainda que à distância. Também os nossos serviços 

técnicos (psicólogas e educadora social) continuarão atentas e prontas para 

prestar o maior apoio possível às nossas crianças e jovens, de modo a mitigar o 

impacto das dificuldades que vierem a surgir durante o tempo que durar o 

isolamento. 

O momento que atravessamos é deveras muito crítico e a contenção 

desta Pandemia só será possível e efetiva se todos mantivermos um 

comportamento individual exemplar, respeitando o confinamento e todas as 

regras de higiene e de distanciamento social. Deste modo, apelo a todos os Pais 

e Encarregados de Educação que sejam um modelo exemplar para os seus 

filhos e educandos. 

Caríssimos Pais e Alunos, resta-me dizer-vos que podem contar com o 

elevado profissionalismo e sentido de missão desta direção, assim como de 

todos os professores e funcionários do agrupamento para que, juntos, possamos 

continuar a afirmar o papel da escola neste período em que todos lutamos pela 

preservação da saúde e da vida, nunca esquecendo a sua função educativa e 

social. 

 

 

Loulé, 21 de janeiro de 2021 

 

 

O Diretor do Agrupamento, 
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