
                                                                                                             

 
                                                                                    Agrupamento de Escolas do Viso, Porto – 150400 
 
                                                                                                           Escola Sede: Escola Básica 2/3 do Viso - 343432 
  ,           
 

 

 

 

1 

 

INFORMAÇÃO PAIS ou ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

ENCERRAMENTO DE ESCOLAS 

 

Como já é do conhecimento público, por deliberação do Conselho de Ministros 

de Portugal de 12/03/2020, a partir do dia 16/03/2020, inclusivamente, e até 

13/04/2020, as atividades com alunos na escola estão suspensas. 

 

O horário de funcionamento da Escola sede do agrupamento até ao dia 

09/04/2020, de segunda-feira a sexta feira é o seguinte: 08h30m-12h30m e 13h30m-

16h30m. 

 

Os alunos estão proibidos de se dirigirem aos estabelecimentos de ensino, seja 

por que motivo for. 

 

Tendo em conta as necessidades prementes aos níveis das regras de higiene, de 

distanciamento social e, consequentemente, de contenção da participação das crianças e 

jovens que são os nossos alunos, recomendo todo o cuidado por parte das famílias, 

absolutamente necessário para que o principal objetivo da suspensão de aulas seja 

cumprido. A sensibilização das famílias junto dos alunos é determinante para que seja 

garantida a contenção necessária no contacto, que, com a medida de suspensão de aulas, 

fica apenas assegurada no que concerne aos riscos que a escola neste momento potencia. 

 

Os pais ou encarregados de educação não devem dirigir-se aos serviços 

administrativos do agrupamento, a não ser nos casos em que seja necessário o 

encarregado de educação comprovar, perante a sua entidade patronal, a matrícula do seu 

educando, para efeitos de ausência ao trabalho por encerramento da escola. 

 

A Escola Básica das Campinas, Escola Básica dos Correios e Escola n.º 2 do 

Viso estão encerradas durante a duração da pandemia Covid 19.  

 

Em caso de situação de suspeição ou contágio de Covid-19, validada pelo SNS 

24, os Encarregados de Educação devem entrar em contacto com a escola através do e-
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mail institucional direção@aevisoporto.pt ou do contacto telefónico 228302897, sendo 

este contacto imprescindível para manter a identificação de cadeias de contágio. 

 

As atividades escolares a desenvolver pelos professores com os respetivos alunos serão 

realizadas da seguinte forma: 

 

1- Os professores de cada disciplina entram em contacto, por correio eletrónico, com o 

encarregado de educação ou com os alunos (através do email institucional que a escola 

gerou para ele - n.ºprocesso@aevisoporto.pt) e definirão as estratégias a desenvolver até 

ao dia 27/03/2020 no tocante à realização de trabalhos, orientação ao estudo e 

esclarecimento de dúvidas, entre outros assuntos/estratégias que o professor entenda. 

 

2- Os alunos, tendo tomado conhecimento do contacto do professor devem interagir 

com este, mas respeitando que esta interação está relacionada exclusivamente com a 

parte pedagógica da disciplina e com o cumprimento das orientações do seu professor. 

 

3- Os pais ou encarregados de educação devem continuar a acompanhar as atividades 

dos alunos e relembrar da necessidade da interação com o professor. 

 

4- Os trabalhos, a desenvolver pelos alunos, fazem parte da avaliação dos alunos no 

final do ano letivo, nos moldes a definir nos respetivos critérios gerais e específicos do 

agrupamento. 

 

 

 

As informações/atualizações relativas a este assunto serão colocadas na página do 

agrupamento https://aevisoporto.pt/site/ 

 

Agrupamento de Escolas do Viso, Porto 16 de março de 2020. 
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