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COMUNICADO 
 

Data ‐20 / janeiro / 2021  Comunicado n.º 12 / janeiro / 2021 

 

Antes do mais desejo um bom ano 2021 a todos os alunos, pais e encarregados de 

educação, professores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, e a todos os que 

integram de forma mais ou menos direta a nossa comunidade educativa. 

Sobre o interregno no envio de comunicados, ao qual estou obrigado, tal situação teve 

a ver com o facto de nas primeiras duas semanas de aulas do 2.º período termos tido 

casos positivos que vieram das férias de Natal, com infeções nas primeira e segunda 

semanas, o que não permitiu um acompanhamento efetivo, pois houve alunos que nem 

chegaram a iniciar o 2.º período, não se conhecendo em muitos casos a razão para tal. 

Neste momento, os casos de infeção desde o início do 2.º período foram os seguintes: 

- Infeção em aluno do 6.º ano (JCM), que conduziu a confinamento profilático da turma; 

- Infeção em aluno do 6.º ano (PPN), que conduziu a confinamento profilático da turma; 

- Infeção em aluno do 2.º ano (JCM), que conduziu a confinamento profilático da turma, 

da docente e de um não docente; 

- Infeção em aluno do 5.º ano (JCM), que conduziu a confinamento profilático da turma; 

- Infeção em aluno do 8.º ano (JCM), que conduziu a confinamento profilático da turma; 

- Confinamento profilático de docente do 1.º ciclo, ficando a turma em casa em 

ensino@distância por impossibilidade de substituição da docente. 

É importante acrescentar que alguns alunos do Agrupamento têm estado em 

confinamento profilático devido a contactos de risco fora das escolas, não tendo os 

mesmos testado positivo em resultado desses focos de infeção. 

Na situação de agravamento da pandemia em que nos encontramos, volto a alertar a 

comunidade educativa para a necessidade de reforçarem as medidas preventivas, 

nomeadamente o distanciamento social e a redução de contactos sociais, o uso 

correto das máscaras e a higienização frequente das mãos, bem como o arejamento dos 

espaços interiores, para além do confinamento obrigatório que todos devem cumprir. 

Estimo as melhoras a todos os infetados. 

 

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, 20 de janeiro de 2021 

O Diretor 

 

Assunto: Casos de infeção por Covid19. 
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