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COMUNICAÇÃO N.º 1 

 
• Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão 

das atividades com alunos nas escolas, de 16 de março a 13 de abril. 
 

• Recomenda-se que sejam cumpridas as regras de higiene, de distanciamento 
social e, sobretudo, de contenção da participação dos alunos em atividades, 
iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio. 

 
• Sublinha-se que a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais só 

terão 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. 

 
• Relembra-se que, no Plano de Contingência do Agrupamento encontra-se o 

contacto para sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após 
o início da suspensão. Desta forma, poderá manter-se a identificação de 
cadeias de contágio. 

 
• Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, será definido, 

pela tutela, um procedimento para que os alunos não necessitem de se 
deslocar à escola para a inscrição. 

 
• O fornecimento de refeições escolares aos alunos com escalão A da ASE é 

garantido, devendo os Encarregados de Educação manifestar o seu interesse, 
até às 16h00 do dia anterior ao do consumo da refeição, para o email 
direcao@aedfl.edu.pt . 

 
• As atividades dos docentes poderão ser realizadas a distância, sempre que 

possível. 
 

• A avaliação final do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos 
elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) tendo 
em atenção o carácter contínuo da avaliação. 

 
• Está em preparação, por parte da tutela, um conjunto de orientações, 

instrumentos e ferramentas para coadjuvar o trabalho pedagógico das escolas 
durante a suspensão das atividades letivas presenciais. 

 
• Ficam suspensas todas as atividades não letivas e de acompanhamento à 

família. 
 

Lisboa, 13 de março de 2020 
Laura de Medeiros 

AEDFL, diretora 
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