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Vivemos um tempo difícil e complexo. Enfrentamos uma situação excecional com consequên-

cias muito severas nas nossas vidas que nos coloca grandes desafios. 

Com todas as nossas limitações estamos a construir respostas pedagógicas e organizativas 

que respondam às necessidades da nossa Comunidade Educativa e em especial encontrar 

resposta às preocupações dos nossos alunos. 

Finalizado o processo de avaliação do 1.º período e atendendo a que o acesso às escolas está 

condicionado pelas medidas tomadas pelo Governo face à pandemia COVID-19, informamos o 

seguinte: 

1. Não serão afixadas as pautas de avaliação do 1.º período, nos locais habituais nas esco-

las do Agrupamento; 

2. A Avaliação (as notas) e os Registos de Avaliação que eram entregues pelo respetivo Di-

retor de Turma, em reunião presencial, habitualmente realizada no início do 2.º período, podem 

ser acedidos através do GIAE ( www.aetrofa.com ), utilizando as credenciais distribuídas a 

cada utilizador. 

Nota: os Registos de Avaliação das crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo serão enviados 

pelos respetivos professores através da conta de correio eletrónica (email institucional).  

3. No caso de terem alguma dificuldade no acesso a estas informações devem contactar, 

pelo email institucional, o respetivo Diretor de Turma, para que em articulação com os serviços 

administrativos do Agrupamento se encontre solução para o constrangimento. 

4. Para o período de interrupção das atividades letivas nunca é demais recordar os cuida-

dos de autovigilância que esta situação pandémica requere: 

a) Automonitorizar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19; 

b) Medir e registar a temperatura corporal; 

c) Implementar rigorosamente as medidas de distanciamento, higiene das mãos e etiqueta 

respiratória e a utilização de máscara de acordo com a Orientação 019/2020 e Informação 

009/2020 da DGS; 

d) Não frequentar locais com aglomerações de pessoas; 

e) Autoisolar-se e contactar a Autoridade de Saúde responsável pela vigilância passiva 

(através do número telefónico 252809770), ou o SNS24 (808/242424), se surgirem sintomas 

compatíveis com COVID-19. 

 

Bom Natal e Feliz Ano Novo 

Contamos com todos. 

Trofa, 23 de dezembro de 2020 

O Diretor 
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