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A toda a Comunidade Educativa! 

Considerando a necessidade de manter a comunicação e garantir que todos estamos devidamente 

informados, vimos dar-lhe nota que estão confirmados dezoito casos contacto COVID-19 no 

acompanhamento que realizamos à pandemia da Covid-19 no nosso Agrupamento, todos na Escola 

Básica Diogo Bernardes. Em estreita articulação com a ULSAM-Alto Minho, continuamos a realizar o 

acompanhamento de todas as situações e a implementar as medidas de prevenção e controlo da 

transmissão de SARS-CoV-2. É o que sempre fizemos e continuamos a fazer, também mantendo em 

isolamento profilático os contactos de alto risco do caso positivo. Neste caso, cento e vinte e 

seis alunos na EB Diogo Bernardes e dois na ES Ponte da Barca. Seis turmas da EB Diogo Bernardes 

estão em isolamento. As medidas a implementar, bem como o tempo de duração, serão sempre aquelas 

que a Autoridade de Saúde indicar. 

Desde o dia 21 de novembro, data da última comunicação, outros elementos da comunidade escolar 

foram indicados para a realização de teste PCR e muitos outros continuam a desempenhar as suas 

atividades letivas e não letivas, cumpridas que foram as orientações da Autoridade de Saúde. 

Hoje, para promover, na Escola Básica Diogo Bernardes, um ambiente seguro e propício ao 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, foi determinada pela Autoridade de Saúde a realização de 

testagem massiva a todos os alunos, docentes e não docentes incluindo as Atividades Extra 

Curriculares, que frequentam esse Estabelecimento de Ensino e não se encontram em isolamento 

profilático por contacto com os casos de COVID-19 já identificados, ou que já tenham feito teste PCR. 

O ambiente da Escola, apesar do contexto descrito, é, neste momento, seguro e tranquilo! 

Reforçamos, uma vez mais, a recomendação, a todos os elementos da comunidade escolar, para o 

cumprimento de todas as recomendações e regras de higiene, segurança e distanciamento 

implementadas na escola, 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 na comunidade escolar.  

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. 

Finalmente, queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo, de 

momento, necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas 

e o cumprimento das regras de utilização de máscara, higienização e distanciamento.  

Concluímos com a informação de que hoje, às 16:00 horas, o contexto nas quatros escolas do 

Agrupamento, considerando as situações registadas, traduz-se no seguinte balanço: 
 

Balanço, 23 de novembro 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 18 126 6 

ES Ponte da Barca 0 2 0 

TOTAIS 18 128 6 
 
 

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

nossos planos de contingência (www.avepb.pt).  

Ponte da Barca, 21 de novembro de 2021  

 

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 
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AE Ponte da Barca 


