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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 na semana de 13 a 17 de setembro, se traduz nos dados registados no quadro seguinte: 
 

Balanço, 17 de setembro de 2021 

 
Quarentena 

(casos positivos) 

Isolamento Profilático  
(contacto de alto risco com 

casos positivos) 

Turmas em 
confinamento 

preventivo 

EB Crasto 0 0 0 

EB Entre Ambos-Os-Rios 0 0 0 

EB Diogo Bernardes 0 0 0 

ES Ponte da Barca 0 1 0 

TOTAIS 0 1 0 
 

 

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

controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no espaço escolar e a apelar ao compromisso de todos nesta 

nossa tarefa de cuidar da saúde de todos. É o que sempre faremos durante o tempo que Autoridade de 

Saúde indicar.  

Nestes primeiros dias, também realizamos a testagem à totalidade do Pessoal Docente e Pessoal Não 

Docente desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, Técnicos AEC/CAF/AAAF. Foram testadas 

218 pessoas e não foi comunicado qualquer caso positivo. Iniciamos a fase 2 deste processo e está 

a ser organizada a testagem de todos os alunos do Ensino Secundário para o período compreendido entre 

20 de setembro e 1 de outubro. Contamos com a adesão de TODOS e com a mobilização das famílias 

neste processo. 

Aspiramos, para a Escola e para as vossas casas, a um ambiente seguro e tranquilo! Continuamos a 

recomendar, a todos os elementos da comunidade escolar, o cumprimento de todas as recomendações e 

regras de higiene, segurança e distanciamento implementadas, bem como a necessidade de estarem 

todos atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. É fundamental zelar pelo 

cumprimento destas medidas, por forma a minimizar o risco de contágio. Se alguém, da comunidade 

escolar ou do seu ambiente próximo, desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer 

em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas 

específicas criadas para o efeito. 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, especialmente se houver 

necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas.  

Relembramos que o SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, de pessoa para pessoa, através 

de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas 

podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza 

respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38oC). Também, podem coexistir outros 

sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do 

olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não 

apresentar sinais ou sintomas.  

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).  
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