
 
 

 

 

COMUNICADO À COMUNIDADE EDUCATIVA 

  

Conforme previsto no comunicado anterior, teve lugar no dia 15 de março a retoma das atividades em 

regime presencial da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

Seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e a orientação conjunta DGS/DGEstE/ISS 

sobre o programa de rastreios laboratoriais para SARS-CoV-2, já teve início a testagem do pessoal 

docente e não docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo. 

 No próximo fim de semana, 27 e 28 de março, terá lugar o processo de vacinação, que se iniciará  pelo 

pessoal docente e não docente destes níveis de educação/ ensino. 

 

Informamos que foi confirmado um caso de Covid 19 no grupo 1 do Jardim de Infância da Carregueira. 

As crianças do grupo estão em isolamento profilático e a aguardar teste. A educadora e a assistente 

operacional encontram-se em vigilância passiva com monitorização de sintomas. 

 

De acordo com a alteração do calendário, a segunda interrupção de atividades educativas e letivas, 

decorre entre 29 de março e 1 de abril. No dia 5 de abril os alunos retomam as atividades, a saber: 

 

● Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos- ensino presencial 

● Ensino secundário- ensino não presencial ( previsto até 16 de abril) 

  

Relembramos as medidas extraordinárias já estabelecidas, relativas à avaliação externa e conclusão de 

ciclos e níveis de ensino, destacando-se as seguintes informações: 

 

•             O cancelamento das provas de aferição e das provas finais de ciclo do 9.º ano. 

  

•             A conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior fazem-se 

exatamente nos mesmos termos do ano letivo passado. Ou seja: 

 

 Os alunos terminam o ensino secundário com a classificação interna, isto é, 

não fazem exames para conclusão e certificação; 

 Os alunos inscrevem-se e realizam apenas as provas de ingresso que 

pretendem. 

 O prazo de inscrição para a realização das provas de ingresso decorre 

entre 24 de março e 15 de abril ( online) 

 

•             No caso do Ensino Profissional e Artístico, admite-se a realização de Provas de 

Aptidão Profissional e Artística à distância, em caso de necessidade, e a prática simulada. 

  

Reconhecemos, mais uma vez, o esforço de toda a comunidade educativa, em particular do pessoal 

docente e não docente, alunos e famílias em manter a normalidade do processo de ensino-aprendizagem, 

durante este período tão exigente e aguardamos com optimismo o regresso ao regime presencial. 

Sabemos que este regresso é muito aguardado por toda a comunidade educativa, pelo que é essencial 

mobilizar todos os recursos e esforços para que possa decorrer da forma mais normalizada possível.  

Cumpre assim, reforçar a necessidade de manutenção de todos os cuidados no que respeita ao 

cumprimento das normas estabelecidas para o funcionamento do ano letivo 2020/2021 nomeadamente, o 

uso adequado de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. 

 

Endereçamos a toda a comunidade educativa votos de boa Páscoa. 

 

Chamusca, 26-03-2021 

                       O Diretor 

                 Fernando Miranda 



 
 


