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AVISO N.º 6 

Comunidade Educativa 

REGRESSO ÀS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS 

Testagem dos alunos do Ensino Secundário 

 

 

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, uma estratégia gradual de levantamento de medidas de 

confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu o dia 

19 de abril como data de retoma das atividades em regime presencial do ensino secundário. 

 

Assim, e cumprindo-se o calendário de testagens previsto para o regresso ao ensino presencial, a partir do 

dia 19 de abril, os alunos do nosso Agrupamento serão testados na próxima quarta-feira, dia 21 de abril 

durante todo o dia, de acordo com um calendário e horário a ser dado a conhecer aos alunos através dos 

diretores de turma e/ou diretores de curso durante o dia de amanhã. 

O rastreio inicia-se pelas 8:30 e terminará cerca 16:30 horas e será da responsabilidade do Laboratório 

SYNLAB. 

O local será no Foyer (Piso 0), com o cumprimento de todas as normas gerais de segurança e higiene 

emitidas pela DGS, e de todas as condições logísticas estabelecidas com rigor e disciplina. O acesso a 

este espaço ficará limitado unicamente para este propósito e o bar disponível durante o dia 21 de abril 

será, apenas, o do piso -1. 

De forma a garantir a eficácia do processo foram definidos grupos de alunos (turmas) e horários 

diferenciados de modo a regular o fluxo de testagem, evitando-se, assim, ajuntamentos. 

 

Contamos, mais uma vez, com a colaboração de todos para cumprirmos mais uma missão de desígnio 

nacional, tão crucial para a segurança na nossa Comunidade Escolar. 

 

Oliveira de Azeméis, 19 de abril de 2021. 

 

A Diretora 

Maria José Cálix 

 

 


