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Circular 

 

Nos termos do Regulamento Interno, de acordo com as 

recomendações e orientações emanadas nos documentos da DGS e 

DGEstE, e conforme o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas 

de Águeda, ao combate da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, 

venho pelo presente informar que enquanto se encontrar ativo o referido 

Plano de Contingência, às pessoas estranhas ao serviço, fica condicionado 

o acesso aos pisos e espaços circundantes dos blocos de aulas dos 1º ciclo 

e 2º ciclos da Escola Básica Fernando Caldeira, no período de 

funcionamento das atividades letivas, desde o seu início ao seu termo. 

Todas as pessoas que queiram aceder ao piso dos serviços 

administrativos, Associação de Pais e atendimento aos Encarregados de 

Educação, devem ser informadas que só têm autorização para aceder ao 

referido piso, estando proibidas de aceder ao piso dos alunos. 

Na portaria da entrada dos alunos, está condicionada a entrada de 

qualquer pessoa estranha aos serviços (pais, encarregados de educação, 

fornecedores …) desde a hora de abertura, 8:00h à hora de fecho 17:30h. 

Os pais e encarregados de educação que pretendam contactar 

pessoalmente com o(s) seu(s) educando(s), durante o período de 

funcionamento da escola, devem solicitar na portaria que lhes seja 

permitido o encaminhamento do(s) aluno(s) até à portaria onde se 
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encontram. O referido encaminhamento deve ser feito por um Assistente 

Operacional se assim se justificar. 

A entrada para efeitos de carregamento de cartões pelos 

Encarregados de Educação deve ser feito a partir da portaria (junto ao 

parque de estacionamento). Durante a vigência do Plano de Contingência, 

os carregamentos são efetuados nos Serviços Administrativos.  

 

  

Águeda, 11 de março de 2020 

O Diretor 

Paulo Jorge de Abreu Pimentel 

 


