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COMUNICADO 
 

Data ‐21 / novembro / 2020  Comunicado n.º 07 / novembro / 2020 

 
Informa-se a comunidade educativa que na passada sexta-feira, dia 19 de novembro, 

fomos informados de mais um aluno do 1.º ciclo da Escola José Carlos da Maia que 

testou positivo ao Covid19. 

Foi efetuado o necessário rastreamento dos contactos de risco, e a turma da criança 

infetada irá ser colocada em isolamento profilático a partir de segunda-feira. Serão 

também colocados em isolamento a professora titular, a professora de apoio e 3 

professores das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Todos os que estão em isolamento vão efetuar teste ao Covid19. 

Informa-se, ainda, que nos testes realizados a alunos, professores e funcionários, em 

resultado dos isolamentos anteriores (já do conhecimento), apenas 1 aluno testou 

positivo, o que nos indica que os níveis de contágio no interior das turmas são 

praticamente inexistentes, sendo necessário que assim continue. 

Mais uma vez volto a relembrar que os alunos com sintomas não devem vir à escola, 

assim como é um dever contactar a Saúde 24 e seguir as instruções quando a criança 

apresenta sintomas, seja em casa seja na escola. Apelo, ainda, às famílias para não 

desvalorizarem os sintomas ou considerar que é outra doença, pois na emergência em 

que nos encontramos os cuidados e a disciplina/cumprimento de regras e de orientações 

são fundamentais. 

Alerta-se 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.  

 

Fazemos votos para que o aluno recupere o mais rápido possível. 

 

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, 21 de novembro de 2020 

O Diretor 

 

Assunto: Casos de infeção por Covid19. 
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