REGRESSO AO ENSINO PRESENCIAL DOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
Exmos. Pais e Encarregados de Educação!
A partir da próxima 2ª feira, dia 19 de abril, serão retomadas as aulas, em regime presencial, para
todos os alunos do Ensino Secundário, Cursos Cientifico-Humanísticos (CCH) e Cursos Profissionais.
Importa, por isso, recordar a necessidade de cumprir um conjunto de regras, nomeadamente, o uso
de máscara, a etiqueta respiratória e o afastamento social, sobretudo, nos espaços exteriores à
escola.
O concelho da Marinha Grande é um dos dez concelhos, a nível nacional, que apresenta uma taxa de
incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes o que nos impede de avançar para a 3ª fase do
desconfinamento. São necessários cuidados acrescidos e, sobretudo, cumprir as regras em prol da
salvaguarda da saúde de todos os membros da comunidade escolar. Nesse sentido, apelo a que, na
qualidade de encarregado de educação, sensibilize o seu/sua educando/a para a necessidade de
cumprir as regras em funcionamento bem como as orientações que os docentes e não docentes
possam indicar.
O agrupamento continuará a implementar todos os procedimentos de higienização dos espaços
escolares e voltará a fornecer, a cada aluno, um kit com três máscaras reutilizáveis, mantendo-se a
higienização das mãos e o controle de temperatura corporal, bem como a necessidade de durante os
momentos em que os alunos ingerem alimentos se manterem mais afastados dos colegas.
Dando cumprimento às orientações do governo vai, na próxima 2ª feira, dia 19 de abril, realizar-se a
testagem, a todos os alunos do ensino secundário, CCH e C. Profissionais, na Escola Secundária Eng.º
Acácio Calazans Duarte, durante o período de aulas, através de testes rápidos (teste de antigénio).
A realização deste procedimento carece, para os alunos menores de 18 anos, de autorização dos
respetivos encarregados de educação. Segue em anexo o modelo de Consentimento Informado que
deverá ser impresso, preenchido com a respetiva indicação consinto ou não consinto e assinado.
Caso não seja possível imprimir deverão os encarregados de educação responder, no seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0viMnVKRG6B42OyyKdbF1dN4TWicLolgnDzcUxnRBl
Ky3Q/viewform?usp=sf_link às questões relacionadas com a realização do teste e os alunos devem
levar o impresso para preenchimento e devolução até à 4ª feira, dia 21 de abril.
A direção do agrupamento deseja a todos os alunos e respetivas famílias um excelente regresso ao
ensino presencial e apela ao respeito pelas normas em vigor no âmbito do atual estado de
emergência.
Com os melhores cumprimentos,

