Informação n. º9 /2020
(Acesso às escolas do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco)
Medidas de Contingência – COVID- 19 – a partir de 16 de março de 2020
1. O Governo de Portugal, no âmbito de um conjunto de medidas devido à pandemia COVID – 19, decidiu
suspender todas as atividades escolares (letivas e não letivas) presenciais, a partir de segunda-feira, 16 de
março de 2020, sendo esta situação reavaliada a 9 de abril de 2020 (data em que termina a pausa letiva da
Páscoa). Sendo assim, estão suspensas as atividades com alunos nas escolas, de 16 de março a 13 de abril de
2020.
2. De acordo com o contexto referido no ponto anterior, a partir do dia 16 de março de 2020 o acesso à Escola
Secundária Camilo Castelo Branco, à EB 2,3, Júlio Brandão, e às outras escolas do agrupamento só é permitido
ao pessoal docente e não docente do agrupamento de forma condicionada e apenas para a realização de
tarefas/procedimentos que tenham de ser efetuados presencialmente. Para além do pessoal docente e não
docente está vedado o acesso a outras pessoas com exceção de:
- Autorização expressa do diretor, elemento da direção ou coordenadores de escola para a realização
de tarefas/procedimentos que tenham de ser efetuados presencialmente.
3. Sendo assim, reforça-se que o atendimento presencial está suspenso em todas as escolas do Agrupamento
de Escolas Camilo Castelo Branco, pelo que, quem tiver de tratar de assuntos administrativos inadiáveis,
deverá contactar pelo telefone 252 501 390 (das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00) ou via email
(geral@aeccb.pt).
4. Recomenda-se que estejam atentos à página do agrupamento (www. aeccb.pt) onde será atualizada
informação, sempre que necessário, nomeadamente sobre os procedimentos a seguir sobre a inscrição nos
exames nacionais.
5. A todos pedimos a melhor colaboração, num momento excecional que nos coloca perante novos desafios,
apelando a uma atitude cívica e responsável que devemos adotar (permanecer na residência, evitar
deslocações desnecessária, cumprir das regras de higiene, entre outras).

AECCB, Vila Nova de Famalicão, 16 de março de 2020
O Diretor,
__________________________________________
(Carlos Teixeira)

