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Comunicado 
Assunto 1: Prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus 
 
Informa-se a Comunidade Escolar que a escola irá suspender as atividades letivas de 16 de março a 13 de 

abril de 2020.  

O Plano de Contingência da Escola está a ser atualizado com especial incidência na 

redução/movimentação de pessoas no estabelecimento escolar: 

 A entrada no edifício escolar deve ser limitada aos alunos que vêm almoçar (escalão A), professores e 

funcionários. 

 A permanência dos encarregados de educação no recinto escolar deve reduzir-se ao mínimo 

indispensável. 

 O atendimento aos encarregados de educação será realizado exclusivamente por via 

eletrónica/telefone. 

 Pedimos que evitem deslocações não urgentes à escola. 

 Serão dadas mais informações, de acordo com as orientações que forem chegando do ministério. 

Desta forma, vimos por este meio solicitar aos alunos e suas famílias o cumprimento das medidas de 

prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus, COVID-19. 

Apelamos, pois, para a necessidade e responsabilidade de todos na aplicação das medidas transmitidas 

pelas Autoridades de Saúde, no sentido de conter esta doença, realçando, nesta fase, a importância do 

cumprimento das regras de higiene e do isolamento social. 

Não estamos de férias, pelo que deveremos evitar deslocações e a frequência de locais públicos como 

parques, shoppings, restaurantes, cafés, etc... 

Quanto às inscrições para exames, será definido um procedimento para que os alunos não necessitem de 

se deslocar à escola. Deverão aguardar por novas indicações na página da escola. 

 

Assunto 2: Ensino / trabalho à distância 
 
Os professores poderão solicitar trabalhos aos alunos, pelo que estes deverão estar atentos ao seu 

email institucional, consultando-o regularmente. Foi criado uma conta de email para que cada aluno 

possa solicitar a sua senha de acesso, caso necessite. O email para efetuar o pedido é: 

pedirsenha@esalv.edu.pt, neste deve identificar-se com o nome completo, n.º do processo/cartão, 

ano, n.º e turma.   

Os alunos devem manter-se atentos às informações que irão ser disponibilizadas 

na página da escola. 

 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, 13 de Março de 2020 

A Diretora 
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