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COMUNICADO
Ao longo destes dias face à situação de emergência de Saúde Pública do COVID19 e com o encerramento das atividades letivas no Agrupamento de Escolas de
Airães, foi solicitado a todos os professores a implementação, conforme a
realidade e os meios disponíveis, de práticas pedagógicas para ministrar o
processo de ensino e aprendizagem.
Estamos em condições de apresentar os números* do ensino aprendizagem à
distância:
1º Ciclo
Meios utilizados

Números alunos
não abrangidos

Tlm, e-mail (pais/Enc.
Educação)

2º Ciclo
Telefone, telm,
e-mail

7

7

3º Ciclo
E-mail (turma)
Telemóvel (Whatsapp
da turma, Messenger)

Secundário
Email (turma);
Tlm (Messenger e
Whatsapp)

5

0
*Dados 12.03.2020

Os “meios utilizados” e apresentados no quadro, no processo de ensino
aprendizagem, podem ser ainda mais diversificados para chegar a tod@s os
alun@s. O Agrupamento de Escolas de Airães em concertação com os professores
pode fornecer aos alunos (que não dispõem de meios informáticos e de
comunicação) fichas / textos/ trabalhos / orientações em suporte de papel.
Reforço publicamente o esforço e empenho de todos os professores no
acompanhamento dos alunos e a disponibilidade permenente destes para
minimizar o encerremento da escola.
Aos alunos do ensino secundário (11º e 12º ano) foi solicitado o preenchimento e o
envio do Boletim de Inscrição para as provas e exames nacionais. Todo o processo
foi enviado e está a ser coordenado pelos Diretores de Turma.
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Apelamos mais uma vez para as orientações da Organização Mundial da Saúde,
com as medidas de higiene e etiqueta respiratória e práticas de segurança
alimentar, para reduzir o risco de transmissão da doença:



Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória;



Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contacto direto com pessoa/s
infetada/s;



Adotar medidas de etiqueta respiratória:
❖ Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o
braço, nunca com as mãos);
❖ Deitar o lenço de papel ao lixo;

 Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Para além da adoção de medidas restritivas de saúde pública relativamente aos
estabelecimentos de educação e ensino dos Concelhos de Lousada e Felgueiras,
o comunicado da DGS, publica:

✓

Evitar

aglomeração

de

pessoas

(não

existem

restrições

à

sua

movimentação, desde que não se encontrem sob isolamento profilático por
determinação da Autoridade de Saúde Local).
Neste enquadramento e sendo necessário reduzir o número potencial de pessoais
infetadas, é fundamental evitar deslocações desnecessárias, incluindo as
efetuadas aos Serviços de Saúde.
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Para os EE / Pais que nos questionam sobre a assistência à família, entre outras
considerações podem obter respostas no link http://www.seg-social.pt/covid-19-perguntas-erespostas

Sempre que seja oportuno o Agrupamento de Escolas de Airães, vai dando as
informações e indicações para toda a comunidade pelos canais oficiais de
divulgação (página web, e-mail institucional; tlf/telm; redes sociais e outros).

Airães, 12 de março de 2020

O DIRETOR:

(Prof. Jorge Morgado)
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