Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva – 151312

COVID_19 | ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS | ATENDIMENTO ESCOLA SEDE AECP

No seguimento da determinação do governo em suspender as atividades com alunos no período
compreendido entre o dia 16 de março e o dia 13 de abril, mantendo as escolas em
funcionamento, e atendendo à necessidade de se ajustarem as medidas com o objetivo de
conter a propagação do vírus SARS CoV 2 (Covid-19), a Direção do AECP deliberou o seguinte:
•

Encontra-se suspensa a entrada na escola sede, e nas restantes escolas e
estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, de pais e
encarregados de educação ou de outros elementos externos a este AE.

•

Apenas a escola sede se manterá em funcionamento, onde se tratarão presencialmente
apenas os assuntos de caráter comprovadamente urgente.

•

A avaliação da urgência, passará, primeiramente, por um contacto telefónico do
interessado com o serviço respetivo da escola sede (direção ou serviços
administrativos), para expor a situação.

•

Todos os assuntos não urgentes deverão ser tratados por telefone (255 690 300) ou
através de email, conforme se discrimina:
- assunto dirigido à Direção da Escola: direcao@aecpaiva.pt
- assunto do âmbito dos serviços administrativos: eb23castelopaiva@hotmail.com

•

No decorrer deste período, não haverá atendimento presencial por parte dos diretores
de turma, professores titulares de turma ou educadoras. Para o tratamento de qualquer
assunto, deverá ser utilizada, preferencialmente, a comunicação via email.

•

Durante este período de contingência, não é igualmente permitida a permanência, nas
instalações da escola sede e nas restantes escolas e estabelecimentos de ensino deste
AE, de pessoas externas ao AECP.

•

A escola sede estará aberta, de 2.ª a 6.ª feira, das 9h às 17:30h.

Agradecemos a compreensão de todos e o cumprimento destas orientações.
Castelo de Paiva, 16 de março de 2020
A Diretora,

(Maria Beatriz Moreira Rodrigues)

