AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE ARRUDA
Comunicado

Tendo em conta as recentes orientações e medidas emanadas pelo Governo e Direção
Geral de Saúde, com o objetivo de prevenção da população face ao risco da pandemia,
minimização da difusão do Covid-19 e eliminação de riscos desnecessários, decidiram-se as
seguintes medidas, no Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda:
1- Para o Pessoal Docente
1.1 - Privilegiar o máximo possível o trabalho à distância, restringindo as deslocações às
escolas apenas quando solicitadas por convocatória da direção, coordenadoras de
estabelecimento ou coordenação de departamento;
1.2 - Estabelecimento de horários/períodos de trabalho online, com alunos e com as
restantes estruturas de articulação pedagógica (direção, departamento, conselho de
turma, grupo disciplinar/ano);
1.3 - Implementar a utilização de plataformas digitais, como Escola Virtual, Editora Leya,
Santillana entre outras, como ferramenta pedagógica e estratégia de minimização do
encerramento das escolas;
1.4 - Realização das reuniões de avaliações do 2º período, através de meios alternativos e
simplificados, como o preenchimento do Inovar e a discussão de notas via e-mail, ou outro
a definir.

2- Para o Pessoal Não Docente
2.1 - Estabelecimento de uma escala de serviços mínimos;
2.2 - Criação de equipas de manutenção e de vigilância, com horário e número de
funcionários, considerado estritamente necessário;
2.3 - Intensificar as medidas de limpeza e higienização dos espaços;
2.4 - Intensificar a implementação de medidas de proteção;
2.5 - Estar contactável e atento ao envio de indicações.
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3- Para o Pessoal Administrativo
3.1 - Estabelecimento de uma escala de serviços mínimos;
3.2 - Privilegiar, sempre que possível, o trabalho à distância, restringindo as deslocações à
escola;
3.3 - Respeitar o calendário das tarefas administrativas (procedimentos concursais,
processamento de vencimentos, requisições, pagamentos…)
3.4 - Obrigatoriedade de consulta diária dos e-mails institucionais e página web do
Agrupamento.
3.5 - Estar contactável e atento ao envio de indicações.

4- Para o Pessoal Discente
4.1 - Cumprimento da medida de suspensão das atividades letivas presenciais em todas as
escolas do Agrupamento, até ao final do 2º período (27 de março);
4.2 - Suspensão de todo o tipo de atividades nas instalações escolares, até ao final do 2º
período e durante a interrupção letiva da Páscoa, até dia 16 de abril, com respetiva
reavaliação no dia 9 de abril;
4.3 - Criação e divulgação de meios digitais de difusão da informação entre professores e
alunos, nomeadamente e-mail do aluno, da turma, grupos de WhatsApp, etc.;
4.4 - Disponibilização de atividades pedagógicas através desses mesmos canais digitais
alternativos, implementados pelos professores;
4.5 - Recomendação de consulta diária e do cumprimento das tarefas disponibilizadas, uma
vez que será mantido o período normal destinado à avaliação sumativa do 2º período;
4.6 - Distribuição de refeições para os alunos do Escalão A e B, em sistema takeaway, nas
escolas EB Raul Lino, J.I. Alexandre Rodrigues Ferreira e EB Homero Serpa, entre as 12:30h
e as 14:00 horas, desde que haja comunicação prévia pelo Encarregado de Educação, dessa
necessidade ao Agrupamento.
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4.7 - Disponibilização de uma linha de contacto, fornecimento.refeicoes@aefarruda.pt,
para marcação de refeições e prestação de esclarecimentos.
Por último reforçamos as recomendações da DGS, nomeadamente:
- Evitar, sempre que possível, situações de interação social e a frequência de espaços
públicos;
- Manter-se resguardado em casa;
- Cumprir rigorosamente as medidas de higiene, intensificando a lavagem cuidadosa das
mãos;
- Caso apresente sintomas de tosse, febre, dificuldades respiratórias e cansaço extremo,
deve manter-se em casa, ligar para SNS 24 – 808 24 24 24 e seguir as recomendações.
Nota importante: Todos os elementos da comunidade escolar, incluindo as famílias dos
alunos, devem sinalizar situações de suspeição ou contágio que surjam após o início deste
período de suspensão das atividades letivas presenciais, através do email
direcao@aefarruda.pt ou do telefone: 918468936, para que, deste modo, se possa manter
a identificação de cadeias de contágio e evitar a propagação.

Sempre que se justifique o Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda, dará informações
e indicações para toda a comunidade pelos canais oficiais de divulgação (página web, email institucional; telefone ; redes sociais) e mantêm a sua disponibilidade e apoio a todos.

“Todo este período deverá ser encarado sem alarmismo, mas com prudência e
responsabilidade”.

Lisboa, 16 de março de 2020

A Diretora
Mª Luísa Nunes
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