AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES
Ser uma escola de cidadania
Ser uma Escola de Qualidade____________________________________________________________________________________________

Exmos(as) Senhores(as) Encarregados de Educação
Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches
(Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos)
1. Como já é do conhecimento público, o Governo aprovou um conjunto de medidas
extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo
coronavírus - COVID 19. Nestas se inclui a suspensão das atividades com alunos em todos os
estabelecimentos do Agrupamento, de 16 de março a 13 de abril.
2. Recordamos que esta medida 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 que potenciam o contágio.
3. Lembramos, ainda, algumas medidas de higiene fundamentais amplamente divulgadas e
inscritas nos planos de contingência das escolas do Agrupamento:


Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;



Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e
sempre que as mãos estejam sujas;



Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;



Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;



Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;



Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;



Reduzir/evitar cumprimentos sociais com contacto físico e manter uma distância de
segurança entre as pessoas.

4. O atendimento presencial nos Serviços Administrativos (Secretaria) está cancelado.
Qualquer assunto pode ser tratado via e-mail (secretaria@aefranciscosanches.pt) ou por
telefone (253 609 120).
5. Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, é definido um
procedimento para que os alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição.
Assim, o boletim de inscrição para as provas finais e de equivalência à frequência do ensino
básico estará disponível na página web do Agrupamento. Os alunos autopropostos a estas
provas devem descarregar esse boletim, preenchê-lo e enviar por e-mail para:
secretaria@aefranciscosanches.pt.
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6. Os professores titulares de turma/diretores de turma irão disponibilizar um contacto
eletrónico expedito para comunicação com as famílias que permita sinalizar situações de
suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão das aulas presenciais nas
escolas. Caso os vossos educandos apresentem sintomas associados à infeção pelo novo
coronavírus, a saber, febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória) ou cansaço,
solicitamos que informem a escola através do referido contacto. Desta forma, poderá
manter-se a identificação de eventuais cadeias de contágio.
7. Até ao final do 2.º período (27 de março), os professores irão acompanhar o trabalho dos
alunos, através de e-mail ou outro canal digital, de acordo com informação que será
disponibilizada pelo diretor de turma.
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