
 
  

AVISO - atualização 
 

Período de Isolamento Social dos Alunos 

16 a 27 de março 

 

Como é do conhecimento de todos, o Conselho de Ministros decidiu 

suspender as atividades nas Escolas. Neste contexto, vimos informar que, 

durante as duas próximas semanas, os alunos deverão estar atentos, 

diariamente, ao seu email e contactos feitos pelos seus professores e 

cumprir as suas orientações no que respeita à realização das tarefas 

propostas. 

 

Alertamos de forma muito vincada os nossos alunos e os seus encarregados 

de educação 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. 

Esta forte recomendação para 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 devem ser tidas em conta de forma muito determinada por cada 

um de nós. 
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Os Encarregados de Educação do 1.º Ciclo do Ensino Básico que ainda não 

o fizeram devem, até segunda-feira, informar o professor titular do contacto 

eletrónico (endereço de email) seu e/ou dos seus educandos. 

 

Depois de contactar o SNS 24 (808 24 24 24) e no sentido de informar o 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde de situações de suspeição ou 

contágio que decorram após o início da suspensão das atividades, 

solicitamos que utilizem um dos seguintes contactos: o email 

diretor@agvv.edu.pt ou os n.ºs de telemóvel 932 094 223, 932 094 224. 

Desta forma, poderá manter-se a identificação de cadeias de contágio. 

 

Nota: Estão em preparação um conjunto de orientações, instrumentos e 

ferramentas para coadjuvar o trabalho pedagógico das escolas e seus 

alunos durante a suspensão das atividades letivas. 

 
 

 

Vila Verde, 13 de março de 2020.  
 

O diretor                                                   
_________________________________ 

(António Alberto Rodrigues) 
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