
 

 

Informações aos Pais e Encarregados de Educação 

1. O Governo decidiu manter a suspensão das atividades letivas e não letivas durante o 3.º período do 

ano lectivo 2019/2020, exceto para os alunos do 11.º e 12.ºanos que regressarão às aulas presenciais 

a 18 de maio de 2020. 

 
2. A suspensão das atividades presenciais terá efeitos tanto mais positivos quanto os alunos e as 

famílias cumpram as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, se for evitada a 

deslocação a locais com concentração de pessoas.  

 
3. A escola estará encerrada para atendimento presencial. As solicitações poderão ser apresentadas 

através das seguintes vias: 

 E-mail: secretaria@aesc.edu.pt 
 Telefone – 269 750 080 

Correio: Escola Secundária Manuel da Fonseca, 
Estrada de Santa Cruz, 
7570 – 121 Santiago do Cacém 

Em situações excepcionais, e em que não exista outra possibilidade, poderá ser agendado  
 atendimento presencial nos serviços administrativos. Esse atendimento, será                             
 obrigatoriamente sujeito a marcação prévia, acordado com os serviços por e-mail ou   
 telefone.  
No entanto, tentaremos sempre encontrar alternativas que nos permitam 
manter o distanciamento social e evitar o risco de possíveis contágios. 
 

4. Caso existam situações de suspeição ou contágio nos alunos dos 11.º e 12.º anos, o encarregado de 

educação deverá comunicar essa situação, enviando um e-mail para gestao@aesc.edu.pt 

5. Relembro que os registos de primeira matrícula, renovações de matrícula e pedidos de transferência    

de escola para a educação pré-escolar e matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico decorrem 

de 04 de maio a 30 de junho. 

Os registos de matrícula nos outros anos iniciais de ciclo 5º, 7º e 10º anos de escolaridade, as renova-
ções de matrícula e os pedidos de transferência de escola nos 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e 
ensino secundário decorrem a partir de 26 de junho. 

 
Todos os registos acima mencionados, podem ser feitos pelos próprios encarregados de educação, 
através do portal das matrículas. 
 

6. Por último, aconselha-se a consulta regular da página do Agrupamento, para tomada de 

conhecimento de novas orientações. 

Santiago do Cacém, 18 de maio de 2020 

A Coordenadora Técnica 

Rita Cordeiro 
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