
Informação 

Testagem dos alunos – Covid-19 

Dias 21e 22 de setembro 

Procedimentos  

 

1. Os alunos devem ser portadores do seu Cartão de Cidadão, 

do Documento “Consentimento” e usar máscara cirúrgica. 

2. A concentração dos alunos é feita no Campo de Futebol da 

Escola, na bancada junto ao Pavilhão, de acordo com o 

calendário divulgado. 

3. Os alunos entregam ao Professor que os acompanha o 

documento “Consentimento”, a fim de poderem realizar o 

teste de rastreio à Covid-19. 

4. Após serem chamados por um assistente operacional, 

dirigem-se ao interior do Pavilhão, pelo corredor junto à 

piscina, para efetuarem o teste. 

5. Efetuado o teste, abandonam o Pavilhão, seguindo as 

orientações dos assistentes operacionais, utilizando a porta 

designada para o efeito, regressando à sala de aula se ainda 

houver tempo disponível.   

 

Funchal, 15 de setembro de 2021 

Pel’ O Conselho Executivo 

(Ana Isabel Freitas)  

  

 



Escola Secundária Jaime Moniz 

Calendarização dos testes COVID-19  

TURMAS 

Dia: 21 de setembro (terça-feira) 

Hora Turmas 

09:00 1001 1103 1106 1107 1108 1109 1230 1253 

10:00 1015 1110 1111 1112 1145 1146 1204 1207 

11:00 1120 1130 1131 1140 1141 1240 1241 1244 

12:00 1101 1150 1202 1203 1208 1212 1220 1231 

14:00 1002 1004 1006 1007 1010 1011 1012 1014 

15:00 1005 1013 1030 1032 1045 1102 1147 1148 

16:00 1020 1049 1132 CEf 51 Cef 52 Cef 53 Cef61  

17:00 1040 1041 1048 1251 1252 Cef 62 Cef 63  

 

Dia: 22 de setembro (quarta-feira) 

Hora Turmas 

09:00 1008 1047 1105 1113 1115 1116 1201 1205 

10:00 1009 1104 1117 1142 1143 1149 1206 1210 

11:00 1031 1043 1044 1046 1242 1243 1245 Cef 41 

12:00 1003 1042 1114 1144 1209 1211 1246 1247 

 

Nota:  Os alunos devem seguir as instruções do Diretor de Turma. 

Na hora do teste de COVID são acompanhados pelos professores da respetiva aula, 
podendo regressar à sala se houver ainda tempo disponível. 

O Conselho Executivo 



 
 
 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Para realização, em estabelecimento de ensino, de teste rápido de antigénio (TRAG), para deteção de 

SARS-CoV-2 a alunos menores de idade 

 

Designação do Estabelecimento de Ensino: ____________________________________________________. 

Nome do Aluno: ____________________________________________________________________________. 

Número de Utente de Saúde: _____________. 

Ano de Escolaridade: ________; Turma: _______; Número: __________. 

 
Nome do Encarregado de Educação: __________________________________________________________. 

Grau de Parentesco (quando aplicável): _______________________________________________________.  

Número do cartão de cidadão: _________________________. 

Residência: _______________________________________________________________________________; 

Concelho: _________________________________________. 

Telemóvel n.º: ______________; Endereço Eletrónico: __________________________________________. 

 
   O meu educando foi diagnosticado com COVID-19 há menos de 90 dias [não deve realizar teste] 

 
 

Declaro que consinto      não consinto   [assinalar com X a opção pretendida] 

que, ao meu educando, menor de idade, seja realizado teste rápido de antigénio (TRAG) para 

deteção de SARS-CoV-2. 

Mais declaro que me foi previamente facultada toda a informação necessária, enquadramento 

legal e sanitário, adequados à realização do teste, bem assim a garantia de que os dados 

constantes da presente e os que resultem do teste efetuado serão utilizados exclusivamente 

pelas autoridades sanitárias, em articulação com o Gabinete do Secretário da Secretaria 

Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, para efeitos de sinalização de casos positivos, 

permanecendo os dados pessoais, próprios e do meu educando, salvaguardados nos termos do 

disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados e na demais legislação geral e especial em 

vigor. 

 

                            ,     /     /2021. 
 
 
 
O Encarregado de Educação: __________________________________________________________                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

 
CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Para realização, em estabelecimento de ensino, de teste rápido de antigénio (TRAG), para deteção de 

SARS-CoV-2 a docentes/ não docentes/ alunos maiores de idade 

 

 

Designação do Estabelecimento de Ensino:                                                                                         .  

Docente □ Não Docente □  Aluno Maior de Idade □ [assinalar com X a opção correspondente] 

 

Nome:                                                                . 

Número de Utente de Saúde:                                . 

Número do cartão de cidadão: _________________________. 

Residência: _______________________________________________________________________________; 

Concelho: _________________________________________. 

Telemóvel n.º: ______________; Endereço Eletrónico: __________________________________________. 

 
       Fui diagnosticada\o com COVID-19 há menos de 90 dias [não deve realizar teste] 

 
 

Declaro que consinto     não consinto     [assinalar com X a opção pretendida]  

que me seja realizado teste rápido de antigénio (TRAG) para deteção de SARS-CoV-2. 

 
Mais declaro que me foi previamente facultada toda a informação necessária, enquadramento 

legal e sanitário, adequados à realização do teste, bem assim a garantia de que os dados 

constantes da presente e os que resultem do teste efetuado serão utilizados exclusivamente 

pelas autoridades sanitárias, em articulação com o Gabinete do Secretário da Secretaria 

Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, para efeitos de sinalização de casos positivos, 

permanecendo os dados pessoais, próprios, salvaguardados nos termos do disposto no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados e na demais legislação geral e especial em vigor. 

 

                            ,     /     /2021. 

 
 
O Declarante: _____________________________________________________________                                                          
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