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COMUNICADO
Perante a decisão da Direção Geral de Saúde, no encerramento por tempo
indeterminado das atividades letivas no Agrupamento de Escolas de Airães, os
docentes devem agilizar junto dos alunos / encarregados de educação a
consolidação da matéria dada.
Apelamos aos professores em concertar com o Diretor de Turma o ensino
aprendizagem à distância com a preparação diária / semanal de material didáctico
(fichas, trabalhos de invegistação, leitura, análise de documentos …).
Sabendo de antemão das dificuldades expressas para efetuar a comunicação,
solicitamos aos pais / encarregados de educação a prestarem apoio e
acompanhamento dos educandos / filhos(as) ao longo deste período indeterminado
de suspensão das atividades letivas. Todos os professores estão disponíveis e em
articulação com o Conselho de Turma para prestarem apoio pelo meios mais
expeditos.
Merece um apontamento a situação dos alunos do 1º ciclo (do 1º ano ao 4º ano)
uma vez que estes dependem da ajuda dos pais/encarregados de educação na
obtenção dos conteúdos (e-mail, telm …) para realizar em casa.
Entretanto, informamos a TOD@S que podem consultar na página do agrupamento
(www.aeairaes.pt) o Plano de Contingência do Covid-19, apelando ao compromisso
e comportamentos de segurança. Relembramos a necessidade de manter o
distanciamento social (evitar contacto próximo com outras pessoas) e a adoção de
medidas de higiene das mãos, de limpeza de objetos e superfícies e de etiqueta
respiratória (não espirrar, tossir ou falar em direção a outros ou para as mãos).
Preferencialmente e, se possível, recomenda-se que ninguém se ausente sem
autorização ou motivo de força maior do local de residência!
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Em caso de sintomas, liguem sempre para a Linha Saúde 808 24 24 24 e não se
desloquem aos Centros de Saúde e Hospitais!
A direcção do Agrupamento de Escolas de Airães continua atenta e em
permanente contacto com as entidades, transmitindo as informações e indicações
para toda a comunidade pelos canais oficiais de divulgação (e-mail institucional;
tlf/telm; página web, facebook e outros).
Airães, 10 de março de 2020

O DIRETOR:

(Prof. Jorge Morgado)
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