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Comunicado SARS-CoV-2 - 003.2021 
22 de janeiro de 2021 

 

Caro elemento da Comunidade Escolar! 

 

Dando sequência ao compromisso, assumido com todos Vós, duma comunicação transparente e objetiva, 

designadamente no que se refere à atual situação pandémica, venho, por este meio, comunicar-vos que, hoje, às 

17:30 horas, o contexto nas quatros escolas do Agrupamento, considerando as situações registadas desde o 

arranque do segundo período (entre parenteses indicam-se os dados acumulados desde 16 de setembro), se 

traduz nos dados registados no quadro seguinte: 
 

SARS-CoV-2 
Balanço, 22 de janeiro de 2021 

 
Quarentena 
(casos positivos) 

Isolamento 

Profilático  

(contacto de alto risco 

com casos positivos) 

Turmas em 

confinamento 

preventivo 

Recuperados 
(saídas de casos 

positivos e de 

contactos de alto 

risco com casos 

positivos) 

EB Crasto 1 (6) 2 (44) 0 12 (32) 

EB Entre Ambos-Os-Rios 0  (2) 0  (2) 0 0  (2) 

EB Diogo Bernardes 18 (45) 155 (257) 6 30 (129) 

ES Ponte da Barca 28 (56) 114 (218) 4 30 (132) 

TOTAIS 52 (107) 271 (519) 10 72 (293) 
 

Os valores apresentados resultam das informações prestadas aos pontos focais das escolas e, mais uma vez, não 

sintetizam, na frieza dos números, todas as tarefas, tempo e esforço despendidos para minimizar os perigos de 

contágio e apoiar alunos e famílias. Especialmente num espaço de tempo em que o Concelho de Ponte da Barca 

se encontra em situação de risco extremamente elevado e em que, no nosso Agrupamento realizamos a testagem 

de toda a comunidade educativa. 

Continuamos, em estreita articulação com a ULSAM-Alto Minho, a implementar as medidas de prevenção e 

controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Em todos os casos, as medidas adotadas serão, no tempo determinado, 

as que a Autoridade de Saúde indicar.  

Às famílias e ao Agrupamento compete adotar as medidas que permitam a contenção da pandemia. 

Especialmente quando, nos próximos quinze dias, assumirão toda a responsabilidade por ficar em casa e adotar 

medidas preventivas da propagação da pandemia. Para que o ambiente do Concelho volte a ser seguro, tranquilo 

e confiável, insistimos na recomendação, a todos os elementos da comunidade escolar, para o cumprimento de 

todas as recomendações e regras de higiene, segurança e distanciamento. Para o cumprimento da restrição que 

nos impede a mobilidade. Para a necessidade de estarem, todos, atentos ao surgimento de sintomas compatíveis 

com COVID-19. É fundamental zelar pelo cumprimento destas medidas, aliadas à rigorosa utilização da máscara, 

por forma a minimizar o risco de contágio na comunidade.  

As restrições a que somos sujeitos responsabilizam toda a comunidade! Temos a obrigação de cuidar de nós para 

cuidar de TODOS! 

Ponte da Barca, 22 de janeiro de 2021 

 

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 

Diretor 

AE Ponte da Barca 


