
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA 
 Ano Letivo 2019-2020  

COMUNICADO 

Na sequência da decisão tomada pelo Conselho de Ministros no dia 12 de março 
de 2020, informa-se toda  a comunidade que, a partir de hoje dia 16 de março, 
inclusive, cessam todas as atividades letivas presenciais nas unidades escolares 
do Agrupamento, para garantir a eliminação dos contactos sociais não essenciais 
e garantir ao máximo o isolamento profilático necessário à minimização da 
disseminação da epidemia de COVID-19. 

Recomendo a todos que cumpram rigorosamente as regras de higiene 
amplamente divulgadas, bem como as de distanciamento social. É de extrema 

importância que todos percebam que não se trata apenas de um momento sem aulas, 

mas sim de uma emergência de saúde pública, que a todos responsabiliza na contenção 

da participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações que potenciem o 

contágio. 

Informo ainda que: 

1. As unidades escolares do Agrupamento estarão encerradas com exceção do 
edifício da escola Sede, EB da Trafaria, apenas para funcionários, 
professores e direção; 

2. Encontram-se ainda suspensas todas as atividades extracurriculares 
envolvendo alunos; 

3. Serão asseguradas as refeições apenas aos alunos com escalão A do 
Agrupamento, sendo distribuídas em regime de take-away, na portaria da 
escola sede, diariamente, entre as 12h e as 13h.  

4. O acesso aos edifícios pelos elementos da comunidade deve ser substituído 
pela comunicação eletrónica – por exemplo por email – preferencialmente 
para os docentes responsáveis por cada aluno ou para os serviços 
administrativos – secretaria@aetrafaria.pt – em caso de necessidade 
administrativa urgente; 

5. O acesso presencial ao edifício carece de autorização prévia solicitada por via 
eletrónica; 

6. Em caso de infeção confirmada pelo COVID-19 de algum elemento da 
comunidade educativa deve o próprio ou alguém que o represente informar 
imediatamente a direção do Agrupamento (covid19@aetrafaria.pt); 

7. Os alunos e/ou Encarregados de Educação devem consultar regularmente os 
meios eletrónicos de comunicação – email, Página eletrónica do Agrupamento 
(www.aetrafaria.pt) e Plataforma Digital Trafaria Mais (www.trafariamais.pt)  – 
onde serão disponibilizados os materiais educativos e atualizada a informação 
necessária. 

8. Informa-se ainda que as plataformas da Leya (Aula Digital) e Porto Editora 
(Escola Virtual) estão excecionalmente abertas a todos os alunos, neste 
período, pelo que poderão usar os materiais destas plataformas; 

9. Qualquer pedido de esclarecimento adicional deve ser solicitado por via 
eletrónica ou telefonicamente para o número telf: 212918220. 

 

                                                                             Trafaria ,16 de março de 2020 

 

                                                                                              O Diretor 

                                                                                    Sandro Batista Gonçalves 

mailto:secretaria@aetrafaria.pt
mailto:covid19@aetrafaria.pt
http://www.aetrafaria.pt/
http://www.trafariamais.pt/

