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COMUNICADO 
 

Como já será do vosso conhecimento, hoje, dia 20 de setembro, fomos obrigados a 

encerrar as atividades letivas na Escola Secundária Severim de Faria, em virtude de a 

mesma ter sofrido uma grave inundação, provocada, aparentemente, por deficiências 

na caldeira instalada no último piso do edifício. A inundação, que terá ocorrido ao longo 

de todo o fim-de-semana, provocou danos consideráveis nos tetos falsos, alguns dos 

quais desabaram, nas instalações elétricas, equipamentos eletrónicos, nos soalhos, 

tendo afetado cerca de 14 salas de aula, sobretudo da ala norte do edifício. Contudo, a 

situação mais grave, diz respeito à cozinha e ao refeitório, este último, instalado numa 

cave que ficou totalmente alagada, danificando diversos equipamentos. Também 

algumas instalações sanitárias, o bufete, a papelaria, a sala de pausa dos alunos, o 

gabinete do SPO, bem como a biblioteca, cujos livros e equipamentos foi necessário 

salvaguardar, foram afetados. Nenhum destes espaços e equipamento está em 

condições de ser utilizado. Importa, ainda, referir, que mesmo a utilização de outros 

espaços, nomeadamente algumas das salas de aula de outras áreas do edifício, 

comporta alguns riscos, já que as mesmas acabaram também por sofrer infiltrações.  

 

Neste momento, encontramo-nos em fase de levantamento e de avaliação dos danos, 

sendo que, pelas informações que fomos recebendo, concretamente dos engenheiros 

responsáveis da Empresa Pública Parque Escolar, a recuperação dos espaços não poderá 

ser feita num curto espaço de tempo, implicando intervenções de alguma monta.  

 

Assim, e face ao exposto, não temos condições para manter as aulas em regime 

presencial, razão pela qual solicitámos à DEGEST Alentejo autorização para passarmos 

para o regime de Ensino à Distância, que, neste momento, parece ser solução mais 

adequada para minimizarmos o impacto de uma situação absolutamente inesperada, 

que ocorreu numa fase crucial de arranque do ano letivo.  

 



Tendo em atenção que se torna necessário reorientar todo o processo de ensino e 

implementar de forma estruturada os procedimentos necessários para o arranque do 

ensino à distância, que nesta fase apresenta algumas dificuldades decorrentes de nos 

encontramos no início do ano letivo, só a partir de quinta-feira iniciaremos as aulas na 

modalidade on-line.  

 

Os alunos deverão aguardar instruções dos respetivos diretores de turma, que prestarão 

informações mais detalhadas sobre os horários do ensino à distância e a forma de 

aceder à plataforma TEAMS. 

 

Assim, e recapitulando, nos dias 21 e 22 de setembro, não haverá atividades letivas na 

Escola Secundária Severim de Faria, apenas os serviços administrativos e o SASE estarão 

em funcionamento.  

 

Évora, 20 de setembro de 2021 
A Presidente da CAP 

 
 

      Ana Isabel Trigacheiro Pires 


