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C O M U N I C A D O  
 
 

Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu pela suspensão das 
atividades letivas presencias, de 16 de março a 13 de abril. Ficam suspensas todas as 
atividades não letivas e de acompanhamento à família. Cumpre-nos recomendar o 
envolvimento de todas as famílias na prevenção da propagação do COVID-19, 
cumprindo as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, de contenção 
da participação dos alunos em atividades, iniciativas e deslocações a locais que 
potenciem o contágio. A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais 
terá efeitos tanto mais positivos quanto maior for o rigor no cumprimento destas 
recomendações. No próximo dia 16 daremos início à elaboração de um plano de 
trabalho para os alunos. 
Solicitamos aos Encarregados de Educação que comuniquem ao Agrupamento de 
Escolas de Prado as situações de suspeição e de contágio que decorram durante o 
período de suspensão das atividades letivas de forma a identificar as cadeias de 
contágio. Esta comunicação pode ser feita para os seguintes contactos telefónicos:  
253 921 725 ou para os seguintes endereços de correio eletrónico:  
direcao@aeprado.pt 
vasco@aeprado.pt 
luismartins@aeprado.pt 

 

Dando cumprimento ao Comunicado do Ministério da Educação, de 14-03-2020, o 
Agrupamento de Escolas de Prado acolherá os alunos e crianças filhos de 
profissionais de saúde, das forças de segurança e de socorro – incluindo os 
bombeiros voluntários, e das forças armadas, os trabalhadores dos serviços públicos 
essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros 
serviços essenciais que venham a ser mobilizados para o serviço ou prontidão. Assim, 
para responder à situação atrás descrita, o Agrupamento de Escolas de Prado 
manterá em funcionamento a EB N.º 1 de Prado (para os alunos do 1.º Ciclo e 
crianças da Educação Pré-escolar) e a Escola Básica de Prado (para os alunos dos 2.º 
e 3.º Ciclos). 
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