
 
 

Informação n.º38 
 

A Orientação Conjunta da DGS/DGEstE/ISS (1.º anexo) define o Programa de rastreios laboratoriais 

para a SARS-COV-2 nos estabelecimentos de educação e ensino, através da utilização de testes 

rápidos de antigénio. Neste contexto, considerando o plano de regresso, faseado, às atividades 

educativas/letivas presenciais, e com vista à preparação da próxima fase de testagens (19 a 23 de 

abril) informa-se V.ª Ex.ª do seguinte: 

1. Período de testagem 

19-23 de abril 

 

2. Universos a testar 

a. A totalidade dos alunos, pessoal docente e pessoal não docente do ensino secundário, de todos 

os concelhos de Portugal continental (serão testados o pessoal docente e o pessoal não 

docente que estão afetos, exclusivamente, ao ensino secundário). O pessoal docente e pessoal 

não docente afetos, simultaneamente, ao 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário não 

serão alvo de testagens nesta fase, uma vez que foram testados entre 5 e 9 de abril); 

b. A totalidade de pessoal docente e pessoal não docente dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 

apenas nos concelhos de Portugal continental com um nível de incidência de casos positivos 

acima de 120/100.000 habitantes (a lista de concelhos que se encontram nesta situação à data 

de hoje figura no fim deste email); 

 

3. De acordo com informação prestada pela DGS, todos os vacinados serão igualmente testados; 

 

4. Uma vez que este é o primeiro momento em que vamos realizar testes a alunos, ganha 

especial importância a preparação atempada dos consentimentos para todos os alunos do 

ensino secundário. Os alunos devem ser portadores do seu consentimento devidamente 

formalizado (não carece de impressão, podendo ser enviado atempadamente, em formato 

digital, para espab@es-al-berto.com) 

 

5.  A testagem será no dia 21 de abril, entre as 8 e as 14 horas. No inicio da semana será enviado 

um horário da testagem por turma. 

 

6. Qualquer dúvida deverá ser colocada para o email: espab@es-al-berto.com 
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