
BOLETIM INFORMATIVO Nº 3 

 
Exmos Pais e Encarregados de Educação: 
 
Espero que se encontrem todos bem! 

Até ao momento as notícias que temos é que todos os nossos queridos alunos 

e familiares diretos estão bem. Parabéns! Mas é preciso continuar a fazer, cada 

um, a sua parte: 

- Manter o isolamento social;  

- Lavar as mãos várias vezes ao dia; 

- Realizar as tarefas propostas pelos professores; 

- Sorrir e acreditar que, TODOS juntos, vamos superar este Desafio 

Planetário. 

Informo que está a decorrer a entrega de refeições aos alunos cujos 

encarregados de educação as solicitaram, numa média de 100 refeições 

diárias. Caso algum Encarregado de Educação queira, entretanto requerer a 

refeição, deve articular diretamente com o professor titular e/ou diretor de turma 

ou usar o email secretariapessoa@gmail.com . 

 

Em relação às actividades letivas não presenciais, nesta primeira fase optámos 

por um contacto direto dos professores titulares e/ou diretores de turma, mas 

estamos a organizarmo-nos para a segunda fase, após o interrupção da 

Páscoa, já com contacto por videoconferência e meios digitais de suporte às 

aprendizagens. Daremos notícias em breve! 

 

MUITO IMPORTANTE 

 

Hoje, dia 25 de março de 2020, é o primeiro dia do Agrupamento de Escolas 

de Fernando Pessoa, este ano com o tema:  

PLANETA PESSOA 

 

 

mailto:secretariapessoa@gmail.com


De um espaço escolar vazio, vamos dar lugar a um espaço virtual cheio de vida 

e cor com os contributos de cada um de vós! 

Assim, aqui fica o desafio para todos os alunos e famílias: 

Como sabem cada ano de escolaridade trabalhou um tema.  

Hoje propomos que cada aluno pegue no seu telemóvel e faça um pequeno 

vídeo, com referência a: 

 

1) as aprendizagens que fez no tema que trabalhou e as vossas soluções para 

um planeta melhor; 

2) Características da “minha escola maravilha”, no Planeta Pessoa; 

3) A minha frase de conforto e esperança para a Comunidade Fernando 

Pessoa! 

Quem não conseguir fazer o vídeo, pode enviar uma carta colorida! 

Aguardamos os vossos contributos no email do vosso professor titular e/ou 

Diretor de turma, ou para planetapessoa@gmail.com até dia 2 de Abril! 

 

Volto a relembrar que todas as situações de saúde ligadas ao COVID-19 

de ser repostadas de imediato e unicamente a: 

Cláudia Torres - Diretora  

Telefone: 93 203 770 4 

Email: secretariapessoa@gmail.com  

 

Qualquer assunto administrativo deve ser tratado por email: 

secretariapessoa@gmail.com  

Informações atualizadas podem ser consultadas na página do agrupamento.  

Agradeço que comuniquem, por favor, aos restantes Encarregados de 

Educação estas informações. 

 

Com saudade da vossa presença, mas com esperança em cada um de vós, 

que será peça fundamental para, TODOS JUNTOS, reerguermos o nosso 

Portugal, até breve, 

Cláudia Torres 

Diretora 
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