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Circular n.º 26  
Suspensão das Atividades Escolares Presenciais / COVID-19 

 

Tendo por base as decisões da reunião do Conselho de Ministros de 12 de março visando a adoção de 

medidas para controlo do surto de COVID-19, informam-se os alunos e os encarregados de 

educação que: 

 

1) as atividades letivas e não letivas presenciais serão suspensas em todas as Escolas  até ao dia 9 de 

abril, a que se juntam os dias de interrupção já calendarizadas para o período da Páscoa;  

2) ficam também suspensas todas as atividades não letivas e de acompanhamento à família; 

3) recomenda-se aos alunos que, durante este período, sigam as recomendações para a prevenção da 

infeção pelo novo coronavírus, através do cumprimento das regras de higiene, do 

distanciamento social e da contenção da participação dos alunos em atividades, iniciativas e 

deslocações a locais que potenciem o contágio;  

4) os encarregados de educação deverão informar o Agrupamento sobre situações de suspeição ou 

contágio que decorram após esta data, de modo a que se identifiquem as cadeias de contágio; para 

tal deverá ser utilizado o email secretaria@aedlv.org; 

5) as refeições adquiridas pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos serão reagendadas pelos Serviços 

Administrativos para os mesmos dias da semana após a interrupção letiva; 

6) o atendimento presencial nos Serviços Administrativos estará suspenso até ao dia 9 de abril, 

devendo todo e qualquer contacto ser estabelecido por via telefónica ou por correio electrónico 

(secretaria@aedlv.org); 

7) durante o período de suspensão das atividades letivas, estarão disponíveis para acesso livre dos 

alunos algumas plataformas de aprendizagem das editoras, às quais poderão recorrer para reforço 

das aprendizagens; 

8) a avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos elementos 

disponíveis nesse momento e no carácter contínuo da avaliação.  

 
Todas as informações pertinentes relacionadas com este assunto serão divulgadas através de 

circulares na página electrónica do Agrupamento, em www.aedlv.org à medida que se justificarem. 

 

Lourinhã, 13 de março de 2020 
 

O Diretor 
 

Pedro Damião 
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