
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REDONDO 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. HERNÂNI CIDADE 

 

INFORMAÇÃO 

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 15 de março como data de retoma 

das atividades em regime presencial da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico. 

Desta forma, informam-se os Enc. de Educação do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do 

Ensino básico do seguinte: 

- Está previsto na semana de regresso ao ensino presencial e 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, um processo de testagem nos 

estabelecimentos de educação e ensino, para os níveis acima identificados e que se 

prolongará ao longo do ano letivo. 

- Devem continuar a ser seguidas "todas as medidas de prevenção da infeção, como o 

distanciamento, o uso de máscara (facultativo para os alunos destes níveis de ensino), 

a ventilação dos espaços ou as medidas de higiene e etiqueta respiratória, visando 

uma retoma mais segura das atividades educativas e letivas presenciais”. 

- Devem continuar a ser cumpridos todos os cuidados no que respeita ao cumprimento 

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

nomeadamente plano de contingência e plano de ação do Agrupamento de Escolas de 

Redondo. 

- Alertam-se todos os Enc. de Educação para a necessidade de acautelar todos os 

mecanismos de organização para o regresso à escola do seu educando (Pré-Escolar e 

1.º Ciclo), nomeadamente: carregamentos/marcação de refeições/almoços 

(presencialmente na Escola Sede ou via GIAE), transporte, etc... 

 

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

pelo que desejo a todos um bom regresso, desejando franca saúde para todos e 

que o mesmo decorra da melhor forma. 

Redondo, 12 de março de 2021 

A Diretora do AE de Redondo 

Anabela Silva 


