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Comunicado à Comunidade Educativa

Estamos neste momento a assistir ao crescimento a nível mundial da segunda vaga
de infeção pelo vírus Sars Cov2 (Covid19). Não sendo Portugal uma exceção neste
contexto de crescimento do número de pessoas infetadas, é agora mais importante do
que nunca reforçarmos os nossos procedimentos preventivos:


mantendo o distanciamento social;



evitando atividades em grupo fora dos círculos familiares restritos;



utilizando

sempre

máscara

de

proteção,

mesmo

em

espaços

exteriores quando não estamos apenas com os nossos familiares;


desinfetando e lavando as mãos com regularidade e sempre que se manipulem
ou toquem superfícies e objetos ;



reforçando a higienização e limpeza dos espaços que habitamos.

No que se refere às escolas do nosso Agrupamento, temos referenciado todos
os casos conhecidos às Autoridades de Saúde e articulado com a Delegada
de Saúde Local todas as medidas que se afiguram mais adequadas a cada
tipo de situação.
Esta estreita colaboração com as Autoridades de Saúde tem permitido que, em
cada situação analisada, se tenha conseguido promover as necessárias
testagens e regimes de isolamento profilático, numa tentativa de conter
as possíveis cadeias de transmissão do vírus.

Estando nós a tratar de situações no âmbito da saúde não devemos divulgar
casos individuais de possíveis infeções, por Coronavírus, podendo no entanto
garantir que todas as cadeias de contactos são devidamente identificadas
junto da Autoridade de Saúde Local, que nos indica os procedimentos a adotar
em cada situação, sendo os diretamente afetados devidamente informados das
situações existentes. Mantemos ainda um regime de vigilância atenta à
comunidade mais próxima dos diretamente afetados pelo que reforçamos a
necessidade dos Encarregados de Educação contatarem a saúde 24, em
caso de sintomas e de não enviarem para a escola os seus educandos se
estes apresentarem sintomas (ainda que ligeiros), que necessitam de ser
despistados uma vez que estamos a entrar na época de constipações e gripes.
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Atualmente temos 3 estabelecimentos de ensino do Agrupamento onde já
foram decretados isolamentos profiláticos, a grupos/ turmas. Embora o número
de casos de alunos infetados seja em número reduzido, uma das escolas foi
encerrada como medida de contenção de um pequeno surto. Foram
igualmente detetadas nas mesmas escolas situações de infeção, em
elementos

do

pessoal

docente

e

assistentes

operacionais,

tendo

sido prontamente efetuados os devidos procedimentos.
As situações identificadas, tratam-se na sua maioria de casos assintomáticos
ou com sintomatologia ligeira que foram prontamente enquadrados pelos
Serviços de Saúde Local.
Iremos certamente viver muitas outras situações que serão tratadas com a
maior celeridade e de acordo com as orientações das Autoridades de Saúde.
Importa manter a calma e seguir as recomendações e orientações que são
dadas para cada caso, só assim conseguiremos manter alguma normalidade
em todo este processo.
É importante continuarmos a manter as escolas abertas para os nossos
alunos, garantindo o funcionamento dos processos de ensino e aprendizagem
num clima de parceria e sociabilização responsável. Temos que manter os
comportamentos
estabelecidos

e

recomendados,
evitar

a

cumprir

circulação

os
de

planos
notícias

de

contingência

especulativas

e

perturbadoras de um clima de escola que se quer, tão tranquilo quanto
possível, para todos os intervenientes, atendendo às circunstâncias singulares
pelas quais passamos.
É tempo de termos confiança na escola, nos nossos docentes e
funcionários que zelam por manter as condições de aprendizagem num clima
de relativa segurança.
É tempo de termos confiança no nosso Serviço Nacional de Saúde e nos seus
serviços de Saúde Pública que, no nosso caso em particular, tem sido
exemplar na forma como responde prontamente e articula com o nosso
agrupamento de escolas.
Estamos num tempo de um novo normal onde a colaboração e o empenho de
todos pode fazer a diferença.

São João dos Montes 21 de Outubro de 2020
A diretora
Isabel Maria Alves estevinha
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