
 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Escola Secundária da Baixa da Banheira (403234) 

 

COMUNICADO 

 

Encontram-se suspensas todas as atividades escolares presenciais (letivas 

e não letivas) a partir de 16 de março até 13 de abril de 2020. 

Estão também suspensas todas as atividades presenciais: 

- de acompanhamento às famílias - caso seja necessário, deverão 

utilizar o contacto telefónico n.º 212 099 970 ou de e-mail gaaf@esbb.pt , 

geral@esbb.pt, ou os e-mails dos respetivos diretores de turma; 

- de atendimento ao público do Centro Qualifica - caso seja necessário, 

deverão utilizar o contacto telefónico n.º 212 099 970 ou de e-mail 

esbaixabanheira@centroqualifica.gov.pt 

 

ESTA INTERRUPÇÃO NÃO CORRESPONDE A UM PERÍODO DE FÉRIAS 

ESCOLARES, MAS SIM A UMA MEDIDA PREVENTIVA PARA REDUZIR AO 

MÍNIMO A POSSIBILIDADE DE CONTÁGIO. 

OS ALUNOS/FORMANDOS ASSIM COMO OS PROFESSORES/FORMADORES 

CONTINUARÃO A DESENVOLVER O SEU TRABALHO UTILIZANDO OS CANAIS 

DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADOS ENTRE OS MESMOS ATÉ AO MOMENTO  

(EX. EMAIL, SKYPE, DRIVE, WHATSAPP,…) 

 

Para evitar riscos de contágio, todos devem continuar a cumprir as regras da 

Direção Geral de Saúde: 

1. Procedimentos de higiene e de etiqueta respiratória 

2. Distanciamento social 

3. Não participação em atividades ou iniciativas que potenciem o contágio 

4. Não deslocação a locais com concentração de pessoas (centro 

comerciais, cafés, bares, etc.) 

5. Permanecerem em casa e saírem apenas o estritamente necessário. 

 

 



Sinalização de casos suspeitos ou de contágio, após 13 de março 

1. Todos os casos suspeitos ou de contágio devem obrigatoriamente ser 

comunicados à escola através do telefone n.º 212 099 970 ou através do 

e-mail geral@esbb.pt. 

 

2. Para identificar mais rapidamente possíveis cadeias de contágio, deve 

indicar nome (e turma, no caso dos alunos)  
 

Inscrição nos exames nacionais:  

A. Alunos que conseguiram comprar o Impresso Modelo 0133: 

- Enviar cópia deste impresso devidamente preenchido para o e-mail 

geral@esbb.pt, acompanhado do respetivo recibo do pedido de atribuição de 

senha se pretenderem ingressar no ensino superior em 2020. 

B. Alunos que não conseguiram comprar o Impresso Modelo 0133: 

- Enviar para o e-mail geral@esbb.pt TODOS os dados seguintes: 

a) Nome do/a aluno/a 

b) Morada 

c) Códigos das provas e nome das respetivas disciplinas 

d) Número do CC ou de outro documento pessoal (ex. passaporte, 

título de residência, …) 

e) Data de nascimento 

f) Recibo do pedido de atribuição de senha se pretenderem ingressar 

no ensino superior em 2020 

g) Contacto telefónico ATUALIZADO E CORRETO 

 

Refeições escolares para os alunos com escalão A do ASE 

 Marcar, por telefone (212 099 970), até às 15h00 do dia útil imediatamente 

anterior 

 Dirigir-se ao refeitório (Atenção: a refeição será fornecida na modalidade 

de TAKE AWAY, em recipiente fornecido pela Escola) 

 Horário das 12h15 às 13h45 

 

O Diretor, 

 

(José Manuel Barata Lourenço) 

Escola Secundária da Baixa da Banheira, 13 de março de 2020 


