
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 
 

Escola Secundária de Ponte da Barca 
Cód. Agr.: 152626 

 

Comunicado COVID 019.21.22_21 de janeiro de 2022 

 

Comunicado SARS-CoV-2 - 019.21.22 
21 de janeiro de 2022 
 

 

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 trinta e um casos contacto COVID-19 e 
cinquenta e um casos de contacto de alto risco (isolamento). No total, oitenta e duas pessoas 
estão, hoje, ausentes das nossas escolas por razões relacionadas com o vírus SARS-CoV-2.  

Em estreita articulação com as educadoras, Professores Titulares, Diretores de Turma e famílias, 
continuamos a realizar o acompanhamento de todas as situações e a implementar as medidas de 

prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 consideradas adequadas. Em todos os casos, as 
medidas adotadas são, no tempo determinado, as que a Autoridade de Saúde indica.  

Hoje, às 12:30 horas, o contexto nas quatros escolas do Agrupamento, considerando as situações 

registadas e comunicadas aos pontos focais das quatro Escolas, traduz-se no seguinte balanço: 
 

Balanço, 21 de janeiro de 2022 

 
Quarentena 

(casos positivos) 

Isolamento Profilático  
(contacto de alto risco com 

casos positivos) 

Turmas em 
confinamento 

preventivo 

EB Crasto 0 3 0 

EB Entre Ambos-Os-Rios 1 5 0 

EB Diogo Bernardes 19 27 0 

ES Ponte da Barca 11 16 0 

TOTAIS 31 51 0 
 

 

 

Às famílias e ao Agrupamento, nestes tempos em que os números continuam a crescer, continuamos a 

apelar a adoção de medidas que permitam a contenção da pandemia. Recomendamos 

cumprimento de todas as recomendações e regras de higienização, segurança e 
distanciamento. E também 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.  

Assinalamos a possibilidade de realização de testes comparticipados (cada cidadão tem direito a quatro 
testes por mês) nas farmácias e laboratórios aderentes. Situação a considerar fortemente sempre que o 

contexto de turma ou familiar regista múltiplos caos positivos! 

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

nossos planos de contingência e os novos procedimentos a realizar em situação de contacto ou suspeita 

de Covid-19 (www.avepb.pt).  

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

 

Ponte da Barca, 21 de janeiro de 2022 

  

 

Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 
Diretor 
AE Ponte da Barca 


