
 

 

 

COMUNICAÇÃO 
 

 

A Direção do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo informa todos os Encarregados de Educação da 
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais até ao dia 13 de abril de 2020.  
Durante esta suspensão deverão ser cumpridas pelos alunos e suas famílias, escrupulosamente, todas 
as orientações da Direção Geral da Saúde, a saber: 
- Quando espirrar ou tossir tape o nariz ou a boca com o braço ou um lenço de papel, que deverá ser 
colocado de imediato no lixo; 
- Lave as mãos com frequência, com água e sabão ou usar um desinfetante; 
- Evitar o contacto com as áreas afetadas; 
- Evite o contacto próximo com outras pessoas, nomeadamente em contextos sociais (cafés, centros 
comerciais, igrejas, lojas, esplanadas, ginásios, parques…) potenciando, desta forma, o isolamento. 
 
Simultaneamente, deverão evitar a deslocações a locais com concentração de pessoas. 
 
O Agrupamento deverá ter conhecimento de situações de suspeição ou contágio de algum aluno, ou 
seu familiar, que ocorra a partir da data de suspensão. Assim, nestes casos, deverão contactar um dos 
seguintes números: 253 647 201, 961 618 085, 965 580 620, 915 738 369, 912 084 249 e 919 330 579 
ou pelo email direcao@aeva.pt (direção do AEVA). 
 
EXAMES NACIONAIS 
 
- Para os alunos que estão a proceder à sua inscrição nos exames nacionais, o Ministério da Educação 
irá definir, ainda, um procedimento de inscrição que não implique a deslocação dos alunos à escola, 
que será divulgado nas várias plataformas do Agrupamento.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
- Estão em preparação um conjunto de orientações, instrumentos e ferramentas para coadjuvar o 
trabalho pedagógico das escolas (alunos e docentes) durante este período de suspensão das atividades 
letivas presenciais. Os alunos, os docentes e o pessoal não docente não estão de férias! 
 
- O Ministério da Educação estará em permanente contacto com as escolas e todas as suas orientações 
serão publicadas nas várias plataformas do AEVA: Facebook e no site www.aeva.pt.  
 

TODOS somos responsáveis pela segurança de TODOS! 
 

 
Vieira do Minho, 13 de março de 2020 

 
O Diretor 
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