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COMUNICAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA 

MEDIDAS EXCECIONAIS de CONFINAMENTO  

SUSPENSÃO DA ATIVIDADE LETIVA 

Caro Aluno(a) /Formando(a) e Pai /Mãe e /ou Encarregado(a) de Educação: 

 

No momento excecional que vivemos, dirijo-me a si a fim de lhe dar algumas informações práticas para 

este período de suspensão das atividades letivas que se prevê, dure 15 dias. Assim, chamo a sua melhor 

atenção para as informações que se seguem: 

1. A partir de amanhã, dia 22 de janeiro, encontram-se encerradas as seguintes escolas do 

Agrupamento: 

a. Jardim de Infância de Quarteira 

b. Escola Básica de Quarteira 

c. Escola Básica da Abelheira 

d. Escola Básica da Fonte Santa 

2. As Escolas Básica S. Pedro do Mar e Secundária Drª Laura Ayres estarão parcialmente 

encerradas, uma vez que há necessidade de assegurar o funcionamento dos serviços e, no 

caso da ESLA, manter os canais de comunicação internos e externos abertos; 

3. Considerando que não se trata de E@D, não assiste, aos professores, nenhuma obrigação, 

durante este período. No entanto, as educadoras / professores titulares / diretores de turma 

terão de estar contactáveis pela escola e pelos alunos e encarregados de educação porque 

terão um papel importante na comunicação escola – família, nomeadamente, 

a. Informação inicial aos alunos /encarregados de educação sobre o fornecimento de 

refeições; 

b. Informação sobre entrega de material tecnológico aos alunos; 

c. Referenciação, à diretora, de casos positivos para COVID e isolamento profilático 

(poderá ser feito, durante a interrupção, apenas pelo preenchimento do formulário) 

d. Comunicação à diretora e/ou ao GAAF de qualquer situação de que tenham 

conhecimento e que entendam merecer a nossa atenção ou intervenção. 

 

mailto:gestao.esla@gmail.com
http://www.esla.edu.pt/


 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira –EB1 nº 2 de Quarteira 

EB1/JI da Fonte Santa - EB23 de Quarteira - Escola Secundária Drª Laura Ayres 
 

Escola Sede: Escola Secundária Drª Laura Ayres – Rua do Forte Novo, 8125-214 Quarteira  

Tel: 289301863 - Fax: 289388541; gestao.esla@gmail.com -  www.esla.edu.pt                                      

Importa, assim, esclarecer: 

1. Os alunos que beneficiam de Escalão A e B podem continuar a usufruir das refeições escolares; 

no entanto, terão de utilizar o refeitório da Escola Secundária, o único que se mantém em 

funcionamento. 

2. As refeições terão de ser consumidas no refeitório; no entanto, no caso de a criança / o(a) 

aluno(a) se encontrar, comprovadamente, em isolamento profilático, confinamento ou doente 

por outras causas, é possível acionar a entrega da refeição no domicílio, recorrendo aos serviços 

da autarquia; 

3. Qualquer outra necessidade de entrega ao domicílio deverá ser exposta, fundamentadamente, à 

diretora ( diretora@esla.edu.pt / 926275849), diretamente ou através do GAAF ( 

gaaf@esla.edu.pt /289301863), que decidirá sobre o assunto. 

4. Será garantida a segurança dos alunos e todas as condições de higiene e distanciamento;  

5. As refeições devem ser marcadas, semanalmente, com a professora Graça Coelho, adjunta 

responsável pelo setor, preferencialmente por email, ( graca.coelho@esla.edu.pt / 927519044); 

quer isto dizer que, até ao fim de domingo, deve ser enviado e-mail ou, em último caso, sms, a 

reservar as refeições da próxima semana. 

Durante este período de suspensão, serão entregues aos alunos /encarregados de educação, o 

material tecnológico que se lhes destina e que está em poder da escola. Os encarregados de educação serão 

contactados para marcar essa entrega. 

Por último, e porque persiste a necessidade da informação, os pais / alunos / encarregados de 

educação devem continuar a reportar à educadora / professor titular / diretor de turma qualquer situação 

de confinamento ou isolamento profilático. 

A colaboração dos Encarregados de Educação é, neste contexto, ainda mais relevante, ao garantir que 

a escola tem as informações que necessita. Mas é muito mais importante, ainda, o seu papel de educadores, 

garantindo o cumprimento de todas as medidas de segurança, higiene e distanciamento.  

A Escola precisa de si. Os seus filhos / educandos precisam ainda mais. Não hesite em falar connosco 

sempre que considere necessário. 

FIQUE BEM! FIQUE SEGURO! FIQUE EM CASA!  

 

21 de janeiro de 2021 

 

A Diretora  
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