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Na sequência de ter sido decretado estado de Emergência Nacional o Agrupamento
necessitou de restruturar algumas das medidas tomadas anteriormente. Assim,
continuamos a apelar à compreensão de todos para o período de grande conturbação
que se atravessa mas que, em conjunto, haveremos de ultrapassar com sucesso.

Medidas que se mantêm:

- As famílias têm, ainda, o dever de informar a direção por e-mail -direcao@aedanielsampaio.pt e/ou professor titular/diretor de turma, para sinalizar situações de
suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão das atividades. Só desta
forma, poderá manter-se a identificação de cadeias de contágio;

- Relembra-se que este não é um período de férias e, assim, os professores irão enviar
para os seus alunos materiais e tarefas a executar, em regime de estudo autónomo,
através de plataformas digitais, email de turma, ou através do diretor de turma, até
à interrupção letiva da Páscoa, de acordo com a carga horária da sua disciplina nesse
período.

- A Porto Editora disponibilizou a plataforma “Escola Virtual” e a Leya, a plataforma
“Aula Digita-Leya20” com acesso gratuito a todos os alunos e professores, pelo que
podem utilizar todos os recursos educativos disponíveis nessas plataformas, para
minimizar o impacto da suspensão da atividade letiva e não letiva nas escolas;

- De 1 a 13 de abril será a pausa letiva da Páscoa;

-Manteremos toda a informação atualizada através da página web do agrupamento
https://www.esec-danielsampaio.pt/website/pt/

Medidas que sofrem alterações:
Refeições escalão A
Os alunos de escalão A poderão continuar a usufruir das refeições. Contudo, será
necessário avisar antecipadamente para que as refeições possam ser confecionadas e
todo o processo devidamente organizado. Neste momento os alunos/encarregados de
educação, de todas as escolas do agrupamento, dirigem-se à Escola Básica de Marco
Cabaço para recolher a sua refeição.
Salientamos que os alunos da Escola Básica de Vale Rosal e da Escola Secundária Daniel
Sampaio terão de ter sempre a refeição marcada e, para quem não tem usufruido deste
serviço mas pretenda vir a usufruir, . informar previamente os serviços através do
seguinte email: direcao@ae-danielsampaio.pt

Alunos que podem ser acolhidos pelas escolas
O Acolhimento mantém-se na Escola Básica de Marco Cabaço. Caso mais alguma família
pretenda vir a usufruir deste acolhimento deverá informar previamente os serviços
através do email: direcao@ae-danielsampaio.pt indicando:
Nome da criança, idade, escola do agrupamento que frequenta e qual o período de
tempo que necessita de permanecer na escola.

Exames Nacionais
Está a decorrer o período de inscrição online. Informações na página do agrupamento.
Relativamente às Provas Finais de 9ºano relembramos que a inscrição é automática.
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