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Aos Pais e Alunos do Agrupamento de Escolas de Alvalade
Como é do conhecimento público, a propagação do surto de COVID-19 levou à
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, nas escolas.
Para que esta medida possa ter os efeitos desejados é muito importante que
sejam cumpridas as regras de higiene (tapar o nariz e a boca quando espirrar
ou tossir, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com solução à
base de álcool a 70%, evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que
tenha tocado, evitar tocar na cara com as mãos), de distanciamento social e,
sobretudo, de contenção da participação em atividades, iniciativas e
deslocações a locais que evitem o contágio.
Como também já foi amplamente difundido pela comunicação social, reforçase que neste período os alunos deverão permanecer em casa, reduzindo ao
máximo os contactos sociais. É importante continuarem atentos a quaisquer
sinais ou sintomas que possam indiciar uma suspeição de infeção pelo corona
vírus e tomar as medidas adequadas.
Apela-se também a que os alunos se mantenham atentos aos mails
institucionais, pois irão receber propostas de trabalho da parte dos
professores, bem como poderão utilizar esta via para solicitar ajuda e apoio à
realização das tarefas propostas. Brevemente receberão informações mais
concretas sobre este assunto.
Aproveito

para

informar

que

os

operadores

de

telecomunicações

disponibilizarão gratuitamente, a partir da próxima semana, 10Gb de
internet, da qual poderão beneficiar mediante solicitação ao respetivo
operador. Mantenham-se, pois, atentos às notícias. Igualmente, foram

disponibilizados gratuitamente pelas editoras o acesso às suas plataformas
digitais, onde podem encontrar variados recursos pedagógicos.
Agradecemos que durante este período, sempre que necessitem contactar o
agrupamento,

utilizem

o

seguinte

endereço

institucional

info@aealvalade.edu.pt. Deverá ser também este o meio de contacto a
utilizar para sinalizar situações de suspeição ou contágio, que possam vir a
ocorrer.
No portal http://aealvalade.edu.pt/ e no Facebook do AEA poderão
encontrar informações atualizadas.
Espero que este período seja vivido com a serenidade possível, sentido de
responsabilidade e mantenhamos a esperança de que rapidamente possamos
ultrapassar esta situação difícil, que a todos afeta!
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