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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 11 a 15 de outubro, se traduz no seguinte balanço: 
 

Balanço, 15 de outubro 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 0 0 

TOTAIS 0 0 0 
 

 

No decurso desta semana, continuamos a estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com 

aquelas implementadas a nível comunitário. Especialmente consideradas na realização de atividades 

inscritas no PAA que envolveram um grande número de alunos e a sua movimentação entre diferentes 

espaços (corta-mato escolar, exposição das réplicas do Museu do Prado).  

Neste contexto, foram definidas estratégias que possibilitaram a máxima participação, tendo como 

objetivo a prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da 

manutenção das condições de segurança e higiene que se julgaram mais adequadas. 

No passado dia 12 de outubro, foi realizada a testagem de 243 alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Não 

foi comunicado qualquer caso positivo. 

Concluídas as três fases (1: docentes e não docentes; 2: alunos do ensino secundário; 3: alunos do 

3CEB) com zero casos positivos, vemos renovada a confiança na melhoria a que, há muito, aspiramos.  

Contudo, porque a atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é 

essencial para o controlo da transmissão em contexto escolar, continuamos a reforçar o apelo ao 

compromisso de todos nesta nossa tarefa de cuidar da saúde de todos. 

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) e o 

Referencial de atuação para as Escolas (em anexo), ontem publicado.  

 

Ponte da Barca, 15 de outubro de 2021  

 

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 
Diretor 
AE Ponte da Barca 

http://www.covid19.min-saude.pt/

