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COMUNICAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE FAMÍLIA 

MEDIDAS EXCECIONAIS DE  
CONTENÇÃO / MITIGAÇÃO – COVID 19 

 

Caros Alunos/as Pais e/ou Encarregados/as de Educação 

Cumprimento-vos, hoje, de forma especial, uma vez que vivemos tempos especiais. 

Considerando os princípios de cautela e prudência que nos devem nortear, nesta fase de 

desenvolvimento da infeção, informo-vos que estamos a monitorizar a situação em articulação com a ARS 

Algarve e a Direção de Serviços da Região Algarve (DGESTE), e que, apesar de várias notícias que circularam 

/ circulam sobre eventuais casos de teste positivo para COVID 19 a alunos, docentes ou não docentes do 

Agrupamento, nenhum caso foi identificado e sinalizado. 

Comprometo-me a informar toda a comunidade caso a situação se inverta. 

Vamos manter toda a serenidade possível, tentando transmitir e cumprir os procedimentos de 

higiene e segurança, evitar contágios, mas, principalmente, alarmismos que não nos protegem, não 

protegem os outros e só pioram as coisas. 

Já receberam, com certeza, informação sobre vários aspetos da medida de encerramento das 

atividades letivas e não letivas atá ao dia 13 de abril próximo, decretadas pelo governo português, e das 

primeiras decisões / orientações por mim emanadas, uma vez que dei indicação expressa para tal, aos 

professores titulares / diretores de turma / educadoras. 

Importa, agora, complementar essa informação: 

1. Medidas de Higiene e Segurança: 

• Encontra-se cancelado o atendimento presencial nas escolas do Agrupamento, como forma de 

garantir a segurança de todos. Em caso de necessidade devem ser usados os seguintes meios:  

o gestão.esla@gmail.com - 289301863 (geral) 

o secretaria@esla.edu.pt (serviços administrativos) - 938449899 

o directora.esla@gmail.com (diretora) - 926275849;  

o subdiretora.esla@gmail.com - 927519075 (subdiretora, com a responsabilidade dos exames); 

o graça.coelho@esla.edu.pt – 927519044 - (adjunta para a ASE – refeições, e fornecedores) 

o telma.bras@esla.edu.pt – 927519080 - (adjunta para a educação pré-escolar, e 1º e 2ºs ciclos);  
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• Durante a suspensão das atividades, recomenda-se fortemente que sejam cumpridas as regras de 

higiene, de distanciamento social e, sobretudo, de contenção da participação dos alunos e dos pais 

(quando é possível) em atividades, iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio.  

• É essencial que a casa se mantenha higienizada; logo, quem tiver que sair para a rua, ao voltar a casa, 

deve descalçar os sapatos logo à entrada de casa, despir a roupa e lavá-la e lavar cuidadosamente a 

cara, as mãos e os braços até aos cotovelos, usando, a seguir, uma solução alcoólica (se possível), se 

não, usar álcool ou, mesmo, água oxigenada na desinfeção das mãos; 

• Devem limpar frequentemente o telemóvel com um pano ou papel molhado em álcool - os 

telemóveis são o equipamento com mais capacidade de infeção, uma vez que os poisamos em 

qualquer lugar; 

• É fortemente recomendado que, quem frequenta ginásios, deixe de o fazer nesta fase; 

• É muito importante a consulta e cumprimento das orientações da Autoridade de Saúde e de toda a 

documentação convosco partilhada (consta na página da escola – www.esla.edu.pt ); 

• Caso se revelem sintomas de infeção respiratória, sejam quais forem, na vossa família, deve ser 

consultado um médico, desejavelmente, pela Linha de Saúde 24;  

• Quem pertencer a um grupo considerado de risco - ter mais de 60 anos, ter patologias como diabetes, 

hipertensão, problemas cardíacos, problemas respiratórios, estar fragilizado por qualquer razão 

médica deve, se possível, usar máscara quando tiver de sair à rua; 

2. Sinalização de caso suspeito e/ou infeção pelo COVID 19. 

De forma a sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão das 

atividades letivas e com o objetivo de se poder validar / identificar as cadeias de contágio, devem os 

encarregados de educação, após contacto com a SNS 24, informar a Diretora do Agrupamento usando os  

contactos: 926275849 (podem usar o WhatsApp, se quiserem) e directora.esla@gmail.com . 

3. Fornecimento de Refeições 

• O Agrupamento, em articulação com a autarquia, continuará a assegurar o fornecimento de refeições 

aos alunos bonificados de Escalão A, e a todos os que têm reforço alimentar TEIP, desde que o 

solicitem expressamente, através de sistema de catering, com embalagens fornecidas pela autarquia. 

• Para tal, devem utilizar um dos seguintes procedimentos: 

o marcação da refeição até às 15:00 horas do dia anterior, através de envio de comunicação de 

correio eletrónico para secretaria@esla.edu.pt ; através do contacto telefónico 289301863, 

através do link https://forms.gle/wsLRDg4oM4ZwTZMk9 ou, ainda, através do portal SIGE3 

(cartão eletrónico); para segunda-feira, por telefone ou por email, até às 10:30 da manhã; 
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4. Acompanhamento pedagógico 

O/A professor/a titular ou o/a diretor/a de turma será o seu contacto privilegiado.  

• Os professores do conselho das restantes disciplinas orientarão o processo de ensino – 

aprendizagem através de contactos regulares, preferencialmente respeitando os tempos de aula 

marcados no seu horário, através dos meios eletrónicos à sua disposição. 

• Aguarde as orientações /informações que lhes serão dadas para a semana, nos casos em que 

ainda não o foram. 

5. Inscrições para provas e exames nacionais 

Na segunda feira, serão publicados, na página do agrupamento, as orientações para a realização das 

mesmas, sem que haja necessidade de deslocações às escolas. Para os alunos internos, todo o processo 

decorrerá com o apoio e acompanhamento dos diretores de turma, a quem competirá facultar o 

esclarecimento de dúvidas. Os alunos externos devem seguir as orientações constantes da informação 

publicada. 

6. Avaliação das aprendizagens do 2º período 

As reuniões de avaliação do 2º período decorrerão no período normal, definido para o efeito, 

utilizando meios de comunicação online. Os alunos e os pais terão acesso às avaliações através do Consulta 

Alunos e/ou pelos diretores de turma. 

7. Escola de Acolhimento (Decreto-Lei n.º 10-A/2020) 

No âmbito das medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica 

do novo coronavírus, elencadas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, a escola de acolhimento dos filhos dos 

profissionais de saúde, segurança e socorro, bem como outros definidos na lei, é a Escola Secundária Drª 

Laura Ayres. 

 

15 de março de 2020 

 
A Diretora  
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