Nº 07AE/2019/2020
Comunicação
Data: 13-03-2020
Destinatários: Comunidade Educativa

Assunto: Covid 19: orientações de procedimentos
No cumprimento das deliberações enviadas pela Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dra.
Maria Manuela Pastor Faria, cumpre-me informar o seguinte:
1.

o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades com alunos nas escolas, de 16 de março a
13 de abril.

2.

Todas as escolas do AE estarão abertas das 09:00h – 17:30h

3.

O atendimento presencial:
 só será efetuado na escola sede, escola secundária Francisco de Holanda, das 09:30h às 16:30h;
 só entrarão 10 pessoas por hora, com senha obtida na portaria;
 deve ser privilegiado o contacto via email (geral@esfh.pt ou direcao@esfh.pt ) ou telefone
253 540 130;

para sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão
devem utilizar o número de telemóvel 938 297 890 (exclusivo para este efeito);
4.

5.

A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais terá efeitos tanto mais positivos
quanto os alunos e as famílias cumpram estritamente as regras de higiene, de distanciamento
social e, sobretudo, se for evitada a deslocação a locais com concentração de pessoas. Devem
ainda, tranquilizar os mesmos, sobre os procedimentos que o AE terá nas avaliações dos alunos,
garantindo que ninguém será prejudicado.
Os alunos, do 1º ciclo, com escalão A terão direito a levantar a refeição na Escola EB1 para
almoçarem em casa, para tal os EE, devem pela forma mais expedita, informarem a professora
titular de turma, até às 12:00h de segunda feira, 16 de março. Na segunda feira a refeição não
está garantida.

6.

Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, será definido um procedimento
para que os alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição, entretanto, podemno fazer presencialmente cumprindo o estipulado no nº2.

7.

A avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos elementos
disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e no caráter contínuo da avaliação.

8.

Ficam suspensas todas as atividades não letivas e de acompanhamento à família.

9.

Sempre que necessário, serão enviadas informações, via página da escola (www.aefh.pt) ou
telefonicamente.

Certa de que todos contribuiremos para a contenção e debelação deste vírus, apresento os meus
melhores cumprimentos,

Rosalina Pinheiro, diretora do AE Francisco de Holanda

