
 

 
Ex.mos Senhores Encarregados de Educação: 

 

No próximo dia 19 de abril, 2.ª feira, regressam ao ensino presencial os alunos do 

ensino secundário. 

 

  A escola tem a informação que na semana de 19 a 23 de abril decorre a fase de testagem 

dos alunos do ensino secundário, desconhecendo ainda o dia e hora. No dia da testagem o aluno 

deve entregar a ficha de consentimento assinada pelo encarregado de educação (quando menor 

de idade). Esta ficha será dada pela escola atempadamente.  

 

Agradecemos que reforcem junto dos vossos filhos/ educandos a importância de 

manterem comportamentos adequados no âmbito da prevenção da pandemia.  

Lembramos que o cumprimento destas regras faz parte dos deveres dos alunos, na 

medida em que se as cumprirem estão a respeitar os restantes membros da comunidade 

escolar, bem como se estão a proteger. Sendo assim, recorda-se que é necessário:  

1 - Uso correto de máscara dentro do estabelecimento e no acesso ao mesmo; 

2 -  Distanciamento dos colegas quando baixam as máscaras para lanchar, nos intervalos; 

3 -  Utilização dos espaços escolares de acordo com as marcações; 

4 - Cumprimento dos procedimentos de higienização e de etiqueta respiratória implementados 

e divulgados; 

5 -  Recomenda-se o uso de máscara durante a aula de Educação Física, devendo para o efeito, 

serem portadores de uma máscara para trocar no final da aula; 

6 - No final das atividades letivas os alunos devem ir para casa, não podendo ficar no recinto 

escolar nem fora da escola por causa do confinamento; 

7 -  Fora do recinto escolar também é obrigatório o uso de máscara. 
 

Reforça-se que nenhum aluno deve comparecer na escola se evidenciar sintomas 

suspeitos de Covid_19, bem como se coabitar com pessoas que testaram positivo ou se 

encontram a aguardar resultados de testes. 

 Todas as situações de sintomas e ou contactos devem ser de imediato apresentadas à 

Saúde 24 ou ao médico de família dando conhecimento ao respetivo Diretor de Turma. 

 

Vamos todos colaborar para minimizar os efeitos desta Pandemia. 

 

Votos de um bom regresso! 

 

O Diretor do Agrupamento  

 

Hugo Pedro da Silva Martinho 

 

 
 

 

 


