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Comunicação Interna n.º 2119.20 
 

Vivemos um tempo difícil e complexo – todos estamos embrenhados num grande de-

safio - temos de nos socorrer, cada vez mais, do trabalho em rede e da partilha de 

ideias e práticas, estamos todos a aprender, e muito… 
 

Nas escolas do Agrupamento de Escolas da Trofa, seguindo as orientações da Dire-

ção Geral de Saúde, no sentido de limitar os contactos sociais, potenciadores da 

transmissão do vírus Covid-19, tomamos as seguintes medidas: 

1. As escolas estão fechadas a pessoas estranhas ao serviço; 

2. A escola sede tem acesso condicionado, havendo necessidade de marcação prévia 

para os serviços administrativos; 

3. O pessoal docente manter-se-á no respetivo domicílio, exceto se for convocado 

para comparecer na escola, durante o horário de funcionamento; 

4. Os Coordenadores de Ano/Área Disciplinar fazem a ligação entre a Direção e os 

docentes das respetivas disciplinas; 

5. O pessoal não docente integra equipas, responsáveis pela manutenção e vigilância 

dos espaços e procedimentos administrativos. Estas equipas seguem o plano definido 

que inclui dias de presença na escola e dias no domicílio, tendo como propósito redu-

zir o número de contactos.  
 

Importante referir: 

a) Os contactos entre professor, alunos e/ou encarregados de educação são efetua-

dos através de meios digitais (email institucional). Os docentes vão acompanhar e 

orientar os seus alunos, através das plataformas digitais. Poderão disponibilizar infor-

mações, conteúdos, disponibilizar propostas de atividades e recolher elementos resul-

tantes do trabalho dos alunos, que permitam complementar a avaliação contínua de 

cada aluno; 

b) A avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base 

nos elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e no caráter 

contínuo da avaliação. Os alunos do AET, independentemente da não realização de 

todos os momentos de avaliação previstos para este período, não podem ser penali-

zados na sua classificação. 

O conteúdo deste comunicado pode ser alterado em resultado de orientações do Mi-

nistério da Educação. 

Trofa,17 de março de 2020 

O Diretor 
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