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COMUNICADO N.º 2 DO DIRETOR DO AGRUPAMENTO
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS

Como é do conhecimento geral, na sequência de uma reunião de Conselho de
Ministros foi, no passado dia 12 de março de 2020, decretado, pelo Governo, a
suspensão das atividades com alunos nas escolas entre os dias 16 de março e 13 de
abril. Com esta medida pretende-se minimizar o risco de contágio e propagação do
Coronavírus COVID-19. Ora essa medida só terá o efeito desejado se todos os alunos
e suas famílias cumprirem estritamente as regras de higiene:
➢ Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando-as
bem durante, pelo menos, 20 segundos, sobretudo antes das
refeições, após a utilização das casas de banho e sempre que as
mãos toquem em portas, corrimãos ou objetos;
➢ Assoar o nariz privilegiando a utilização de lenços de papel, com uma
única utilização, deitando-os, de seguida, num caixote do lixo,
lavando, de imediato, as mãos;
➢ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e nunca para as
mãos;
➢ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou
contaminadas com secreções respiratórias.

É, ainda, muito importante manter um distanciamento social e evitar, sobretudo,
a deslocação para espaço com concentração de pessoas. Essa mensagem foi
fortemente passada a todos os alunos, pessoalmente, pelo Diretor do Agrupamento em
todas as turmas da escola sede e pelos Coordenadores de Estabelecimento em todas
as outras.

Naturalmente que a presença dos alunos em casa obrigou o agrupamento a
repensar as suas práticas letivas. Assim sendo, aos alunos e suas famílias serão
disponibilizadas um conjunto de ferramentas e materiais, disponíveis no Site do
agrupamento (http://aedpacheco.pt/), de modo a poderem continuar a trabalhar, em casa,
os conteúdos planificados para este 2.º período letivo. Foi também solicitado aos
docentes o envio de fichas de trabalho, resumos e outros materiais que venham a
considerar relevantes para as suas disciplinas. Relembro que esta não é uma época de
férias para os alunos, nem para os seus professores, pois o período letivo termina
apenas a 27 de março, seguindo-se a habitual época de Reuniões de Avaliação do 2.º
período, com base nos elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a
recolher) e no caráter contínuo da avaliação. Relativamente ao terceiro período letivo,
aguardam-se orientações superiores que se regerão, seguramente, pelo evoluir da
situação. Estas serão comunicadas em devido tempo.
Entretanto, várias medidas foram já implementadas no agrupamento, algumas
delas já dadas a conhecer a toda a Comunidade Escolar, através de um primeiro
comunicado emitido pelo Diretor do Agrupamento no passado dia 9 de março, enviado
a todos os Pais e Encarregados de Educação e ainda disponível no Site do
agrupamento. Naturalmente que outras se seguiram, das quais destaco:
➢ A disponibilização de gel desinfetante, luvas e máscaras em todas
as escolas do agrupamento;
➢ A higienização, a fundo, de todas as escolas do agrupamento;
➢ A confeção de refeições para todos os alunos do agrupamento,
que assim o requereram, abrangidos pelo escalão A da Ação
Social Escolar;
➢ A abertura da Escola EBI Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva
para acolher os filhos ou outros dependentes a cargo dos
profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de
socorro, tão necessários neste período conturbado;
➢ O controlo apertado de todos quantos se desloquem aos serviços
das Escola EB 2,3 Eng.º Duarte Pacheco e EBI de Boliqueime,
apenas abertos ao público entre as 9h00 e as 14h00.

A terminar resta-me solicitar a toda comunidade escolar que contactem a direção
do agrupamento, através do n.º de telefone 289 410 790, sempre que tenham
conhecimento de casos suspeitos, ou contágios já confirmados, de modo a sinalizarmos
o caso às entidades competentes, no sentido de ser identificada a cadeia de
transmissão. Pede-se, ainda, que estejam atentos às informações que vão sendo
disponibilizadas no Site (http://aedpacheco.pt/) e Facebook do agrupamento.

Já todos percebemos que os tempos que se avizinham não vão ser nada fáceis
para ninguém, porém temos de estar todos imbuídos de um forte espírito de união e
colaboração para conseguirmos levar este barco a bom porto.

Tenho a certeza que posso contar com todos vós, assim como podem contar
comigo!

Um bem-haja a todos, sempre com muita saúde!

Loulé, 17 de março de 2020
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