AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AQUILINO RIBEIRO
Sede: Escola Básica 2, 3/ S Aquilino Ribeiro – Cod. 121617
EB1/ JI Pedro Álvares Cabral  EB1/JI Porto Salvo  EB1 Talaíde

Porto Salvo, Oeiras

Caros Pais/EE,
Na sequência da publicação do Decreto Lei nº 10-A/2020 e das orientações emanadas da Direção Geral dos
Estabelecimentos de Ensino (DGESTE), cumpre informar o seguinte:
1. Atividades Letivas
• Foram dadas orientações aos docentes para criarem (se ainda não existirem) formas de comunicar
com os alunos (Inovar, mail, APP, whatsapp...) de modo a darem indicações relativamente ao
trabalho a desenvolver pelos mesmos ao longo da próxima quinzena.
• Se, porventura, têm mail, mas não o disponibilizaram aos educadores, professores titulares de
turma ou Diretores de Turma, por favor contactem-nos através do INOVAR e forneçam esse dado.
• Qualquer questão, ou dúvida, esclareçam-na junto dos educadores, professores titulares de turma
e diretores de turma, via mail ou INOVAR.
• Apelo ao sentido de responsabilidade de todos os EE para que sensibilizem os vossos educandos
para a necessidade de se protegerem, não saindo de casa, e para a realização das tarefas. Só assim
poderemos dar continuidade ao processo educativo, com o apoio e esforço de todos.
2. Sinalização de Cadeias de Contágio
• Os EE devem sinalizar todas as situações de suspeição de contágio, que decorram após o início da
suspensão das atividades letivas, enviando mail para: direcao@aearibeiro.edu.pt, com a indicação
de:
✓ Nome do aluno, ano e turma;
✓ Nome do EE
✓ Descrição da situação, referindo o contacto com a Saúde 24, as precauções tomadas, as pessoas
com quem contactou, se viajou e a identificação do local.
• Por uma questão de saúde pública, devemos informar a Direção Geral de Saúde. Todos os dados
são sigilosos e só serão reportados às entidades de saúde competentes.
3. Acesso à Escola
• Só a escola sede se encontrará aberta para as seguintes situações:
✓ Refeições a alunos com ASE A
✓ Filhos de profissionais que possam vir a ser mobilizados para combate ao COVID19 (se a
orientação do Governo não vier a ser alterada).
✓ O acesso à escola sede deve ser restringido ao mínimo possível, devendo todos os assuntos serem
tratados via email: direcao@aearibeiro.edu.pt; secretaria@aearibeiro.edu.pt ou telefone:
214228850
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4. REFEIÇÕES A ALUNOS COM ASE A
• Os alunos beneficiários de ASE A poderão usufruir de almoço fornecido na escola sede, na
modalidade take-away.
• Os alunos deverão informar a escola de que pretendem almoço, através de um telefonema
(214228850), através do SIGE ou enviando mail para: secretaria@aearibeiro.edu.pt.
• Os alunos devem indicar quais os dias em que pretendem usufruir do almoço.
• Os alunos deverão, depois de agendadas as refeições, dirigir-se ao refeitório da escola sede, pelas
12.30h.
• Os alunos deverão ser portadores de uma caixa com tampa para poderem transportar o almoço.
• O almoço constará do prato principal, pão e fruta.
5. Filhos de profissionais que possam vir a ser mobilizados para combate ao COVID19
• Os filhos de profissionais que vierem a ser mobilizados serão acolhidos na escola sede, entre as
8.20h e as 17.30h;
• Serão encaminhados par a Biblioteca da escola, onde serão orientados por um ou duas docentes,
consoante o número de crianças. No espaço de recreio serão supervisionados pelas Assistentes
Operacionais.
6. Serviços Administrativos
• Para os assuntos que careçam de resposta, por parte dos Serviços Administrativos, devem os alunos
e EE fazer as suas solicitações através do mail: secretaria@aearibeiro.edu.pt.

16/03/2020
A Diretora
Isabel Marques
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