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Comunicado à comunidade escolar 
 
 

Face ao comunicado divulgado pela DGEstE, informo toda a comunidade escolar que o 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja vai suspender as atividades letivas presenciais e de apoio e 

acompanhamento à família, entre os dias 16 de março e 13 de abril de 2020. 

Mais se informa que a suspensão das atividades só surtirá os efeitos esperados e desejados se 

todos, (alunos e respetivas famílias, professores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, 

técnicos especializados e elementos da direção) cumprirmos as diretivas emanadas pela Direção 

Geral de Saúde no que respeita às regras de higiene, de distanciamento social e, principalmente, 

se evitarem deslocações a locais de grande concentração de pessoas e viagens que não sejam 

essenciais. Ainda de acordo com o comunicado as atividades dos docentes poderão ser efetuadas 

à distância (a partir de casa ou da escola). 
 
Em situação de suspeição ou contágio que decorram depois da suspensão das atividades letivas 

presenciais, devem os encarregados de educação ou responsáveis diretos dos alunos, comunicar a 

ocorrência via e-mail (direcao@agr1beja.pt), telefone (284 315 320), educadora, professor titular 

de turma ou diretor de turma com vista a identificar a cadeia de contágio. No caso referido 

anteriormente e conforme normas da Direção Geral de Saúde os Encarregados de Educação 

devem contactar a Linha SNS 24 (808242424). 
 
Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, será definido um procedimento 

para que os alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição. 
 
O fornecimento de refeições escolares aos alunos com escalão A da ASE está garantido nos 

refeitórios da Escola Básica de Santiago Maior e Escola Básica de Santa Maria. Os alunos da 

Escola Secundária Diogo de Gouveia podem dirigir-se ao refeitório da Escola Básica de Santiago 

Maior. Os encarregados de educação cujos alunos pretendam usufruir das refeições, devem 

informar a educadora, professor titular de turma, diretor de turma ou serviços administrativos da 

escola sede por e-mail ou telefone. A marcação das refeições (apenas alunos com escalão A da 

ASE) devem ser realizadas no portal SIGE3 (http://193.236.77.246:8080/PortalSIGE/index.php). 
 
As reuniões e as atividades dos docentes poderão ser realizadas à distância, sempre que possível. 
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Estão suspensos os estágios dos alunos dos cursos profissionais até receberem informação dos 

Diretores de Curso. 
 
A avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos elementos 

disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e no caráter contínuo da avaliação. 
 
O calendário das tarefas administrativas mantém-se (procedimentos concursais, processamento de 

vencimentos, entre outros), sendo emanadas, oportunamente, orientações que assegurem o seu 

cumprimento. 
 
Está em preparação um conjunto de orientações, instrumentos e ferramentas para coadjuvar o 

trabalho pedagógico das escolas durante a suspensão das atividades letivas presenciais. 
 
Pessoal Não Docente 
 
Em cada escola do agrupamento serão constituídas equipas que assegurem: 
 
- Manutenção, higienização e vigilância dos espaços; 
- Os procedimentos administrativos que terão de ser efetuados presencialmente; 
- A sinalização de situações excecionais; 
- As escolas das freguesias rurais serão encerradas após a higienização dos espaços; 
- Os técnicos especializados devem desenvolver as suas atividades à distância (a partir de casa ou 

da escola). 
 
Pessoal Docente e Não Docente 
 
- Os docentes, técnicos especializados, e assistentes técnicos e operacionais deverão manter 

distanciamento social; 
- TODOS são responsáveis pela higienização dos espaços; 
- TODOS devem comunicar de imediato se estiverem/depararem com situações de risco (contacto 

com alguém infetado/quarentena) e, caso o considerem, proceder à quarentena voluntária. 
 
Toda a informação sobre a situação será divulgada na Página do Agrupamento e no 
correspondente Facebook. 
 
Conto com a colaboração, responsabilidade e calma de todos os Encarregados de Educação, 
alunos e restantes elementos da comunidade escolar, para que esta situação possa ser ultrapassada 
devendo estar atentos a todas as indicações das Autoridades de Saúde e Civis. 
 
Qualquer dúvida deve ser encaminhada para o Diretor ou Elementos da Direção. 
  

O Diretor 

José Eugénio Aleixo Pereira 
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