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Informações aos Encarregados de Educação
Como já é do conhecimento público, o Governo decidiu proceder à suspensão de todas as
atividades escolares entre os dias 22 de janeiro a 5 de fevereiro.

Testes Rápidos
De acordo com as informações da DGEstE, todos os alunos do ensino secundário irão realizar
teste rápido Covid. Assim, os DTs do ensino secundário enviarão o documento de “autorização para
a realização de teste rápido COVID” por mail, o qual deve ser apresentado devidamente assinado
pelo Encarregado de Educação no momento da realização do mesmo. Aguardamos informação da
entidade de saúde.

Disciplinas semestrais
O final do semestre é adiado por 15 dias terminando a 12 de fevereiro.
Início do 2º semestre: 15 de fevereiro.

Secretaria
Até informação em contrário, os serviços administrativos estarão abertos das 09 h às 16 h,
nas semanas de 25 a 29 de janeiro e de 1 a 5 de fevereiro, exclusivamente para entrega dos
computadores aos alunos. Os encarregados de educação deverão aguardar contacto da secretaria.
Qualquer outro assunto deverá ser tratado através do telefone geral (265 541 110) ou por email
(seclimafreitas@gmail.com).

Refeições escolares em regime de TAKE AWAY
A marcação de refeições escolares dos alunos da escola sede e com escalão A e B (e

apenas a estes alunos) deverá ser feita online até às 09 h do próprio dia.
Relativamente aos alunos do 1.º ciclo, as refeições deverão ser marcadas no início da semana
através do telefone 265 541 110 até às 9.30h. Em caso de isolamento deverão informar a escola.
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Covid-19
Todas as situações em curso (alunos em isolamento profilático e a aguardar realização de
teste) deverão continuar a ser reportadas aos respetivos Diretores de Turma/Titulares de Turma.
Novas situações de casos positivos que ocorram durante este período devem ser igualmente
comunicadas, indicando o último dia de permanência na escola. Desta forma, poderá manter-se a
identificação de cadeias de contágio.

Alertamos para o facto de que esta suspensão e todas as recomendações que lhe são
inerentes só serão eficazes se os alunos e as famílias cumprirem estritamente as regras de higiene,
de distanciamento social e, sobretudo, se for evitada a deslocação a locais com

concentração de pessoas.

O Ministério da Educação permanecerá em contacto regular com as escolas e emanará
orientações com outro grau de detalhe sobre as várias questões que assim o justifiquem. Sempre
que tal acontecer, atualizaremos a informação através da página da escola.

Setúbal, 22 de janeiro de 2021
A Diretora
Dina Teresa Mestre Fernandes
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