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Suspensão das Atividades Letivas
do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior

Prezados Pais e Encarregados de Educação:
Estimados Professores e Assistentes
Caros alunos:
A situação que estamos a viver – e que tende a agravar-se – exige de todos nós uma atitude serena
mas de grande sentido de responsabilidade social. A escola, respeitando as orientações da DGS,
procurou até hoje contribuir ativamente para a prevenção e o controlo da COVID-19.
Agora, neste novo cenário de suspensão das aulas, apelo aos Srs. Encarregados de Educação e a
todos os Alunos que continuem a cumprir as orientações das Autoridades de Saúde Pública e,
desde logo, as medidas de prevenção diária (reforço da higiene das mãos, tossir ou espirrar para o
braço, distância nos contactos, evitar partilhar coisas ou objetos pessoais e a necessidade de
permanecer em casa), bem como os procedimentos adequados perante sintomas de infeção (febre,
tosse, falta de ar, cansaço) que determinam não sair de casa e ligar para a linha SNS24 (808 24 24
24).
Sei que os pais e encarregados de educação saberão preencher e valorizar o tempo que as
crianças e os adolescentes terão de permanecer em casa nas próximas 4 semanas.
Também sei que este momento vai permitir o intercâmbio de ideias, a partilha de sugestões de
atividades, de pesquisas e descobertas, nomeadamente na internet. Entre os alunos e entre os pais.
E os professores estarão acessíveis por contacto eletrónico, dando um contributo para o bem-estar
e para que o estímulo dos desafios do conhecimento permaneçam ativos nos alunos.
Este é um tempo difícil para todos nós. Sabemos da gravidade da situação. Vamos agir.
Saudações cordiais
Viana do Castelo,13 de março de 2020
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