
 
 

 

COVID-19 – Suspensão das atividades com alunos 
 

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 de 2020. 

Note-se que 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.  

A Escola recomenda, portanto, às famílias que reforcem junto dos jovens a necessidade de: 

- Lavar frequentemente as mãos e evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

- Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contacto (telemóvel, etc.); 

- Evitar cumprimentos com contacto físico e manter, sempre que possível, uma distância de segurança 

superior a 1 metro. 

O Ministério da Educação emanará orientações específicas para as diferentes áreas de intervenção, 

nomeadamente administrativas, de apoio aos alunos, curriculares e pedagógicas.  

Está, assim, em preparação um conjunto de orientações, instrumentos e ferramentas para coadjuvar o trabalho 

pedagógico das escolas durante a suspensão das atividades letivas presenciais. 

Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, será, ainda, definido um procedimento para 

que os alunos não necessitem de se deslocar à Escola para a inscrição.  

Prevenindo a possibilidade de a Escola ser obrigada a suspender as suas atividades, solicitou-se que fosse criado, 

caso não existisse, um email de turma, tendo sido os alunos informados de que o deveriam consultar com 

frequência, porque seria o meio de comunicação privilegiado da Escola, do(a) diretor(a) de turma e dos 

professores, para envio de informações ou materiais de estudo, etc.   

A comunicação com a Escola – Direção, Serviços Administrativos, Diretores de turma – deve preferencialmente 

ser feita por telefone ou email, evitando o contacto presencial.  

As situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão devem obrigatoriamente ser 

comunicadas à Escola (por telefone ou email).  

Os alunos e as famílias devem manter-se atentos aos contactos sociais ou profissionais, que tiveram e vão tendo, 

para colaborar, caso seja necessário, com a Escola na identificação de cadeias de contágio. 

Contactos: 

Telefone: 232418330 

Endereço mail: esviriato@mail.telepac.pt 

Endereço mail dos Serviços Administrativos: secretariaesev@mail.telepac.pt 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO – 402977 

 

 


