
 

 

  

 

 

Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora - 135550 

Sede – Escola Secundária Severim de Faria – 402795 

COMUNICADO  

ESCOLA SECUNDÁRIA SEVERIM DE FARIA 

 RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NO DIA 6 DE OUTUBRO 

 

Informamos que, tal como foi programado, todas as turmas da Escola Secundária 

Severim de Faria retomarão as aulas presenciais no próximo dia seis de outubro. Muito embora 

as obras de reabilitação estejam longe de estar concluídas, já que exigem intervenções de maior 

monta, que só ocorrerão posteriormente, o trabalho intensivo levado a cabo nestas duas últimas 

semanas permitiu criar as condições para que a escola possa funcionar quase em pleno, 

garantindo-se a segurança e o bem-estar de todos.  

Tendo em atenção a profundidade dos danos, sobretudo na ala norte do edifício, foi 

necessário fazer alguns ajustamentos na gestão das salas de aula dessa área, que estavam 

ocupadas sobretudo pelas turmas ensino secundário, que passarão, assim, a utilizar outras salas 

no piso 02.  

Também os serviços administrativos, o bar, o refeitório e a papelaria irão funcionar 

normalmente. Muito embora, nestes últimos espaços, sejam ainda visíveis as marcas das 

infiltrações, a qualidade do serviço está assegurada.  

Importa, também, deixar claro que, desde o primeiro momento, as questões de segurança 

estiveram em cima da mesa, tendo sido realizadas vistorias que confirmaram que tudo está em 

conformidade com os protocolos. 

Face ao exposto, considerámos que a escola reúne as condições para avançar para o ensino 

presencial, no próximo dia seis, sendo certo que, num curto lapso temporal, serão 

implementadas medidas de natureza pedagógica que visam minimizar o impacto negativo deste 

inesperado período de ensino à distância. 

Os diretores de turma enviarão, em breve, os horários das turmas que terão que mudar de sala. 

Tudo o resto se manterá inalterado.  

Desejamos a todos um excelente regresso à escola.  

30 de setembro de 2021 

A CAP 

 


