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Informa-se a comunidade educativa que hoje, por volta das 13H00, fomos informados 

que uma aluna do 1.º ano da Escola EB1 N.º 5 tinha apresentado resultado positivo ao 

Covid19, situação confirmada pelo Sr. Delegado de Saúde por volta das 15 horas. 

Logo que tivemos conhecimento, foi contactado o Sr. Delegado de Saúde e acordado 

enviar os alunos e a docente titular de turma para isolamento, e efetuar o necessário 

rastreamento dos contactos de risco com a menina doente. Foram efetuados os 

procedimentos estipulados pelas autoridades, incluindo cuidada higienização da sala de 

aula, e os alunos foram enviados para isolamento profilático, assim como os contactos de 

risco rastreados. 

Informa-se, ainda, que vão ser efetuados ajustamentos na organização das atividades 

escolares, os possíveis, e que, eventualmente, poderão verificar-se algumas dificuldades 

no funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular e/ou Apoios Educativos 

decorrentes da ausência dos profissionais de ensino que se encontram em isolamento. 

Os alunos em isolamento serão acompanhados em ensino@distância. 

Alerta-se a comunidade educativa, mais uma vez, 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. 

Importa, sobretudo, que este alerta, já conhecido de todos, não “caia em saco roto”, 

sendo necessário que cada um adote comportamentos mais disciplinados (adequados à 

situação), de modo a evitar o contágio. 

Assim, fazemos votos para que o isolamento seja sentido da forma mais suave 

possível, com os alunos a serem diretamente acompanhados pela sua professora em 

ensino@distância e, sobretudo, que todos os elementos da comunidade escolar em 

isolamento possam estar livres do Covid19 após os testes que vão realizar. Fazemos 

votos, ainda, para que a aluna doente recupere o quanto antes. 

 

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, 06 de novembro de 2020 

 

O Diretor 

 

Assunto: Caso de infeção por Covid19. 
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