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[COVID-19]
Mensagem aos Alunos e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas Dr. António Granjo relativa à suspensão da atividade letiva
presencial a partir do dia 16 de março até às férias da Páscoa, como forma
de prevenção da expansão da epidemia por Coronavírus – Covid-19
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Mensagem
A suspensão da atividade letiva presencial decretada pelo Governo a partir de dia 16
de março até às férias da Páscoa pretende contribuir para a salvaguarda dos cidadãos
em relação ao contágio pelo novo Coronavírus que, como sabemos já foi classificado
como Pandemia.
A situação em Portugal tem vindo em crescendo em termos de números de casos o
que, naturalmente, levou o Governo a adotar medidas extremas como a presente
suspensão de atividades letivas presenciais em todas as escolas do país.
Esta medida só poderá surtir efeito se forem adotados um outro conjunto de
comportamentos por parte de todos os cidadãos. Assim, A Direção do Agrupamento
de Escolas Dr. António Granjo apela a todos os Alunos, Pais e Encarregados de
Educação que respeitem as normas de segurança, a saber:
- Se mantenham em casa, saindo para o estritamente necessário, e nunca para locais
onde se possa verificar concentração de pessoas;
- Respeitem as regras de distância de segurança;
- Respeitem as regras de etiqueta respiratória, nomeadamente, tossir, espirrar para
lenços descartáveis e coloca-los no lixo;
- Lavem, muito frequentemente, as mãos de acordo com as normas de lavagem
diversas vezes divulgadas;
- Lembramos todos os alunos que hoje é fácil manterem atividade social à distância,
através dos meios digitais de que dispõem e que devem recorrer a esses mesmos
meios e evitar encontros presenciais;
Entretanto, a DGestE informou que:
- Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, está a ser definido
um procedimento para que os alunos não tenham que se deslocar à Escola para
fazerem a inscrição;
- Está a ser preparado um conjunto de orientações, instrumentos e ferramentas para
coadjuvar o trabalho pedagógico das escolas durante a suspensão das atividades
letivas presenciais;
- Que o Ministério da Educação permanecerá em contacto regular com as escolas e
emanará indicações com o grau de detalhe que cada situação justifique.
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Conter a expansão deste Coronavírus é uma responsabilidade coletiva que traduz,
também, o nosso estado de desenvolvimento cívico e civilizacional.
Contamos com todos para que as regras sejam cumpridas e possamos em breve
sentir o orgulho de termos contribuído ativamente para o regresso à normalidade
que todos desejamos.
A Direção da Escola abre dois canais para qualquer comunicação de caso suspeito
dentre os Alunos e/ou Pais e Encarregados de Educação, bem como de Pessoal
Docente e não Docente com vista à sinalização de cadeias de contágio, a saber:
E-mail: agrupamento@aeag.pt referindo no Assunto: Covid-19
Telefone: 276 340 640

Lembramos que os principais sintomas são:
- Febre;
- Tosse;
- Dificuldade respiratória.
E ainda que:
- O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias.

Em caso de dúvida recorram à Linha SNS24: 808 24 24 24
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