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Comunicação 

Suspensão de atividades 

 

Foi decidido pelo governo, e amplamente divulgado pela comunicação social, a suspensão de 

atividades com os alunos nas escolas a partir da próxima segunda-feira. 

O Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner cumprirá a determinação governamental, 

com suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais a partir de 16 de março e 

presumivelmente até ao dia 13 de abril. 

Esclarece-se que ficam suspensas para além das atividades letivas todas as atividades não 

letivas e de acompanhamento às famílias. 

Dentro do habitual sentido de responsabilidade e cívico existente na nossa comunidade, 

conta-se com a proactiva firmeza dos Pais e Famílias na promoção da eficácia desta medida na 

pretendida minoração do impacto do Coronavírus junto das nossas famílias, amigos e 

coabitantes próximos. 

Vamos todos: 

 Cumprir as regras de higiene 

 Cumprir as regras de distanciamento social 

 Respeitar o confinamento em casa 

 Evitar locais com concentração de pessoas  

 Evitar eventos, mesmo restritos (festas em casa dos amiguinhos, por exemplo). 

Deste modo estaremos tranquilos por estarmos a cumprir a nossa parte na superação desta 

crise comunitária e global. 

Continuaremos a comunicar. 

Até breve. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Em caso de necessidade de acesso/contacto com o Agrupamento, os Pais e Encarregados de 

Educação e outros utentes não deverão comparecer presencialmente, mas antes seguir os 

seguintes procedimentos: 

  Questões administrativas: 

 Para contacto com os SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 

o enviar email para o endereço temporariamente ativo: 

temporario.secretaria.smb@gmail.com 

o pedir ligação aos Serviços Administrativos pelo telefone geral: 227 622 443 

 

Questões curriculares e pedagógicas: 

 

 Para comunicar com os DIRETORES DE TURMA: 

o Utizar o email, ou eventualmente o telefone, cedido pelo Diretor de 

Turma do seu educando 

o Pedir ligação ao Diretor de Turma do seu educando pelo telefone geral: 

227 625376  

 Para comunicar com TITULARES DE TURMA e EDUCADORES: 

o Utilizar o email e/ou telefone da escola que lhe foi divulgado 

o Utilizar o email e/ou telefone eventualmente cedido pelo docente do 

seu educando 

 

A Diretora, 

Luzia Veludo 

 


