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COMUNICADO 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 

Assunto: Atualização do Plano de Contingência, 
do Agrupamento de Escolas Professor António Natividade – Mesão Frio. 
 
 
Comunica-se aos Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Professor António Natividade 
- Mesão Frio (AEPAN) que, no seguimento da resolução do Conselho de Ministros de 12.03.2020 e da 
comunicação do Ministério de Educação de 13.03.2020, no âmbito das medidas de Contenção da  Pandemia 
do novo Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19), as atividades letivas e não letivas estão suspensas, com alunos 
nas escolas, de 16 de março a 13 de abril. 

Neste sentido, recomenda-se que os alunos e famílias cumpram com as seguintes orientações: 

1. Regras de higiene; 

2. Distanciamento Social; 

3. Contenção de participação dos alunos em atividades e deslocações a locais, com concentração de 
pessoas que potenciem o contágio. 

Acresce informar que, durante o período de suspensão das atividades letivas e não letivas e de 
acompanhamento à família, deverão os alunos e famílias, que possam vir a ser considerados como “Caso 
Suspeito” ou até de contágio efetivo pelo Novo Coronavírus,  comunicar ao AEPAN. Nessa situação deverão 
comunicar a situação, através dos seguintes contactos: 

 - Professora Aldina Pereira (Diretora do AEPAN): 916674158 ou 963025840 

 - Professor António Reis (Coordenador do Plano de Segurança): 919131060 

Aproveita-se ainda a oportunidade para prestar os seguintes esclarecimentos/informações: 

a) EXAMES NACIONAIS | Estando a decorrer o período de inscrição para a 1ª Fase dos Exames 
Nacionais (11º e 12º anos), de 11 a 24 de marco do corrente ano e, de modo a evitar a deslocação 
presencial à escola sede do AEPAN, os alunos deverão proceder à sua inscrição, via OnLine. Para o 
efeito devem: 
1. Aceder à área respetiva, na Plataforma Moodle do AEPAN, através do Link 

http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/; 
2. Descarregarem o Boletim de Inscrição; 
3. Proceder à sua impressão, preenchimento e assinatura; 
4. Digitalizar e enviar por correio eletrónico, para o endereço do AEPAN (ae.mesaofrio@aepan.pt) 
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b) AVALIAÇÃO SUMATIVA DO 2º PERÍODO | A avaliação sumativa do 2º período será́ efetuada no 

período normal, com base nos elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) 
e no caráter contínuo da avaliação.  
 

c) TRABALHO PEDAGÓGICO EM TEMPO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS | 
Apesar da suspensão das atividades, está em preparação um conjunto de orientações, instrumentos 
e ferramentas para coadjuvar o trabalho pedagógico das escolas, durante a suspensão das atividades 
letivas presenciais.  

 

É preocupação central do AEPAN assegurar o normal funcionamento do ano letivo e garantir a segurança de 
toda a sua comunidade educativa, atenta a situação excecional que vivemos. Assim, reforça-se que mantêm-
se em vigor, todas as medidas aprovadas no âmbito do Plano de Contingência do AEPAN e estas serão 
sempre ajustadas, conforme a evolução da situação de risco, de acordo com as orientações superiormente 
determinadas. 

Certos de que juntos seremos capazes de vencer este difícil desafio, subscrevo-me atentamente 

 

Mesão Frio, 13 de março de 2020. 

 

 

 

 


