
 

 

 

Comunicado à Comunidade Educativa 

Dia 19 de Abril o Ensino Secundário irá regressar ao ensino presencial. 

Como tal, para que este regresso decorra da melhor forma e para que consigamos 

continuar a evitar a proliferação do Vírus do Covid-19 é imprescindível que 

continuemos a cumprir as regras de higienização e de convivência social adaptadas a 

esta nova realidade. 

Para além disso, é aconselhável que todos os alunos do ensino secundário adiram à 

testagem em massa que irá decorrer durante a primeira semana de aulas, terça-feira da 

parte da tarde. 

À semelhança do ocorrido anteriormente a escola irá fornecer um kit de três máscaras a 

cada aluno que deverão ser identificadas. Para além disso, todas as instalações estão 

devidamente higienizadas, existe álcool gel nas principais entradas e locais incluindo 

salas de aula, tapetes desinfetantes, entre outras medidas anteriormente adotadas. 

É imprescindível que todos cumpramos as regras anteriormente definidas e 

comunicadas: 

- Higienização das mãos; 

- Cumprimento das distâncias de segurança; 

- Cumprimento do horário letivo; 

- Utilização das máscaras; 

- Vivência em bolha (turma); 

- Cumprimento das regras definidas pelo Agrupamento no âmbito do Plano de 

Contingência; 

- Caso apresentem sintomas de possível infeção por Covid-19, não deverão dirigir-se à 

escola devendo os procedimentos patentes no Plano de Contingência ser levados a cabo 

em casa; 

- Entre todos os outros comportamentos que todos já temos interiorizados. 

Lembremo-nos que regressámos agora da interrupção letiva da Páscoa e que estivemos 

durante muito tempo em casa. Lembremo-nos que a saúde de todos depende de cada 

um. De todo queremos ter uma quarta vaga. 



 

 

Posto isto, resta-me dar-vos as boas vindas a um terceiro período que será exigente e 

difícil. No entanto, todos juntos iremos ultrapassar estas dificuldades e conseguir 

terminar este ano com sucesso e saúde. 

 

 

Despedimo-nos agradecendo toda a vossa compreensão e fazendo votos de muita saúde 

para todos. 

 

Óbidos, 16 de abril de 2021 

 

 

 

O Diretor 

José Fernando da silva de Sousa Santos 

  


