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Exmo. Pai/Tutor, 
 
O distrito está a lançar um novo sistema de gestão e organização de visitantes (SGOV) a 
partir do dia 6 de Novembro. O SGOV estabelece um standard municipal para gerir e 
controlar o acesso às nossas escolas. Ao adquirir o novo sistema não continuaremos a utilizar 
procedimentos de visitantes manuais e em papel ou sistemas informatizados autônomos. 
 
O SGOV tem vários benefícios em comparação ao atual sistema de gestão de visitantes. 
Mais importante, o SGOV cria um standard municipal, o que significa que o registo de 
visitantes será igual em todas as escolas do município. O novo aplicativo também permite 
que os dirigentes da escola saibam quem está nas nossas escolas a qualquer hora, incluindo 
durante emergências. O SGOV também cria um crachá único e facilmente identificável para 
todos os visitantes. 
 
O SGOV é uma importante iniciativa de segurança escolar com o objetivo de providenciar 
outra camada de proteção para as nossas crianças e adultos nas escolas. Além de gerir o 
acesso às nossas escolas, o aplicativo também fornece um rastreamento quase instantâneo de 
agressores sexuais registados assegurando um ambiente escolar seguro e protegido. 
 
Quer seja um visitante ou um voluntário, o procedimento eletrônico do sistema de gestão de 
visitantes é simples. Se vier à escola fazer voluntariado, inicie sessão na consola do 
voluntário primeiro, antes de fazer o registo como visitante. Como visitante vai lhe ser 
pedido para apresentar um cartão de identificação válido com fotografia (carteira de 
motorista, passaporte, carteira de matricula consular, visto, etc.) para começar o registo. 
 
Assim que fornecer a sua identificação o pessoal da recepção irá digitaliza-lo para o sistema; 
o sistema irá completar as suas verificações; um crachá será impresso; e irá usar o seu crachá 
durante toda a visita à escola. Se necessários, poderão haver passos adicionais para verificar 
o seu estatuto, e completar o seu registo. Na grande maioria dos casos o registo no sistema 
envolverá um processo muito curto. 
 
O objetivo geral do novo sistema de gestão de visitantes é aumentar a segurança nas nossas 
escolas, e manter os alunos seguros. Nós valorizamos a participação e o envolvimento de 
todos na educação e bem-estar dos nossos estudantes. Se tiver quaisquer questões ou 
preocupações, por favor contate o diretor da escola do seu estudante. 
 
 
 
 
 
 
 


