Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro
2019/2020
Caro encarregado de educação,
Como é do conhecimento público, o Governo decidiu suspender as atividades letivas, não letivas e de
acompanhamento à família, de 16 de março a 13 de abril.
Daremos informação via email ou na Pág do Agrupamento, sempre que se justifique.
Entretanto lembramos que os alunos não estão de férias, e que, a fim de vencer esta epidemia, TODOS
devemos ter em atenção:
1. Cumprir as regras de higiene;
2. Permanecer em casa, mantendo o mais possível distanciamento social, deslocação a locais
com concentração de pessoas;
3. Manter contacto com o Diretor de Turma, através do email institucional da Turma;
4. Estar atento e executar as tarefas que serão enviadas pelo DT ou pelos professores;
5. Em caso de situações de suspeição ou contágio, comunicar à escola, através dos telefs.
234747747, 938429124, ou email secretaria@aeob.edu.pt; director@aeob.edu.pt, a fim de se
manter a identificação de cadeias de contacto;
6. Serão dadas informações ma Pág do AEOB sobre as formas alternativas para proceder às
inscrição nos exames nacionais, sem necessidade de se deslocarem à escola.
Oliveira do Bairro, 13/03/2020
A Diretora do AEOBairro: Júlia Gradeço
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