Alverca do Ribatejo, 16 de abril de 2021

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Esperando encontrar-vos bem, vimos dar-vos algumas informações sobre o regresso
ao ensino presencial, já na próxima segunda-feira, dia 19.
Como sabem, a ESGC está a ser intervencionada pela Parque Escolar e houve a
necessidade de proceder a alterações na distribuição das salas de aulas dos horários, que
podem ser consultados no site da Escola (www.esgc.pt).
Os serviços da escola estarão a funcionar como anteriormente ao período de
confinamento, tendo havido alteração de alguns espaços, como a Secretaria, a Direção, o
Gabinete de Mediação; a Sala de Isolamento; o Centro de Apoio à Aprendizagem (sala de
estudo e biblioteca).
O bar continuará a não funcionar entre as 12h e as 14h, estando reservado para o
serviço de refeitório e para o consumo de refeições quentes (que necessitem da utilização
dos microondas).
Quanto ao Programa de Rastreios Laboratoriais para a SARS-COV-2 nos
estabelecimentos de educação e ensino, através da utilização de testes rápidos de
antigénio, definido pela Orientação Conjunta da DGS/DGEstE/ISS temos a informar o
seguinte:
●
●
●
●

período de testagem: data a determinar entre 20 e 23 de abril;
universo a testar: a totalidade dos alunos, pessoal docente e pessoal não docente
do ensino secundário;
aguardamos o contacto do laboratório responsável a fim de organizar a
operacionalização das testagens;
de acordo com informação prestada pela DGS, todos os vacinados serão igualmente
testados.

Sobre este assunto, acrescentamos que, na última semana de aulas presenciais
foram distribuídas a todos os alunos as declarações de consentimento informado para a
realização da testagem à COVID-19 e, ao longo do período de ensino à distância, os
diretores de turma solicitaram, de forma reiterada, junto destes e dos respetivos
encarregados de educação a sua entrega. Caso o seu educando não tenha entregue este
documento ao respetivo diretor de turma, não poderá ser testado, pelo que apelamos
à sua entrega com a máxima urgência.
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No próximo fim de semana, os docentes e não docentes da ESGC serão vacinados
contra a COVID-19.
Uma vez que o concelho de Vila Franca de Xira integra a lista dos concelhos com
incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes, reiteramos o apelo para o
cumprimento das medidas de precaução, recomendadas pelas Autoridades de Saúde, nas
Resoluções dos Conselhos de Ministros, nos Decretos do Presidente da República e da
Presidência do Conselho de Ministros. Relembramos que é esta a melhor forma de nos
protegermos individual e coletivamente, reduzindo os números da pandemia.
Como forma de assinalar, precocemente, a presença do vírus e preservar a escola
de possíveis contágios, reiteramos o pedido de colaboração de todos os Pais e
Encarregados de Educação quanto à necessidade de os vossos educandos:
a) Cumprirem, estritamente, as orientações das Autoridades de Saúde e do Ministério
da Educação quanto ao distanciamento físico e ao uso obrigatório de máscara,
tanto no interior como no exterior da escola, este último considerado fator
principal de contágio e de propagação do vírus. Neste sentido, a escola distribuirá
durante os primeiros dias de funcionamento, um kit de 3 máscaras de uso social.
b) Substituírem a máscara, pelo menos, de quatro em quatro horas e sempre que
estiver húmida. Caso utilizem máscaras em tecido, estas devem ser lavadas após
cada utilização, segundo as orientações do fabricante e respeitando o número de
lavagens aconselhadas pela entidade certificadora.
c) Não usarem qualquer tipo de medicação que mitigue os sintomas compatíveis
com a Covid-19, como forma de permitir a vinda dos alunos para a escola.

Solicitamos ainda que, como até aqui, continuem a comunicar com a escola,
através dos Diretores de Turma, as situações de casos ativos de infeção, de isolamento
profilático e de recuperação, para que possamos continuar a trabalhar, conjuntamente
com a Autoridade de Saúde Local, no processo de mitigação de contágios e estar melhor
preparados neste regresso ao ensino presencial.
Tal como tem sido nossa prática, relativamente aos casos ativos de infeção para a
COVID-19, apenas temos conhecimento de um aluno com infeção ativa para a COVID-19.

Termino esta comunicação assegurando que continuamos empenhados e tudo
faremos em prol do combate e mitigação da propagação da pandemia de COVID-19 e do
regresso às atividades letivas presenciais em segurança.
Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Sérgio Amorim
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