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Como é do conhecimento de todos o Governo decidiu proceder à suspensão das ativi-

dades com alunos nas escolas, de 16 de março a 13 de abril.  

Nunca é demais apelar a toda a comunidade educativa, com especial relevo às famí-

lias dos nossos alunos, que cumpram as orientações da Direção Geral da Saúde, no-

meadamente:  

1. Manter o distanciamento social; 

2. Evitar deslocação a locais com concentração de pessoas; 

3. Regras de higiene: • Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão; • Reforçar 

a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, 

após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas; • Usar, em alter-

nativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool; • Usar lenços de papel 

(de utilização única) para se assoar; Deitar os lenços usados num caixote do lixo e 

lavar as mãos de seguida; • Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e 

não para as mãos; •  Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou 

contaminadas com secreções respiratórias.  

4. A comunidade escolar deve utilizar o email: direcao@aetrofa.com para sinalizar 

situações de suspeição ou contágio, que decorram durante a suspensão das ativida-

des letivas. 

5. Os assuntos relacionados com os Serviços Administrativos devem ser preferencial-

mente tratados via email: sa@aetrofa.com ou através do contacto: 252 490 410 ou 

938 368 738. Se os assuntos exigirem, obrigatoriamente, contacto presencial, devem 

proceder a marcação de atendimento pessoal, via email ou telefone com o Assistente 

Técnico. 

6. O fornecimento de refeições escolares aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário, 

com escalão A da ASE, será garantido, desde que os encarregados de educação dos 

alunos nessa situação façam reserva da refeição, utilizando o email: sa@aetrofa.com 

ou o telefone: 252 490 410 ou 938 368 738, até às 11h da manhã do dia anterior. 

• O almoço será confecionado e distribuído na escola sede – Escola Secundária da 

Trofa; 

• A recolha da refeição será feita entre as 12:00 horas e as 13:00 horas na modalidade 

de Take away, pelo que deverão levar pelo menos duas embalagens para transporte 

da refeição. 
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7. O fornecimento de refeições escolares aos alunos do Pré-Escolar e 1.º ciclo, com 

escalão A e B, devem seguir as instruções disponíveis na página da Câmara Municipal 

da Trofa. Serão garantidas, desde que os encarregados de educação dos alunos nes-

sa situação façam reserva da refeição, utilizando o email: educacao@mun-trofa.pt ou 

o telefone 252403690, até às 16h do dia anterior. 

• O almoço será distribuído na EB/JI de Finzes  

• A recolha da refeição será feita entre as 12:00 horas e as 13:00 horas na modalidade 

de Take away, pelo que deverão levar pelo menos duas embalagens para transporte 

da refeição. 

• As refeições só podem ser levantadas pelo Encarregado de Educação ou pessoa 

designada, para as crianças não se deslocarem das suas residências. 

8. O conteúdo desta comunicação pode ser alterado em resultado de orientações do 

Ministério da Educação. 

 

Trofa,17 de março de 2020 

O Diretor 
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