
 

 

 

COMUNICADO - DIR 8/2020-21 

 

À comunidade educativa 

 

 Informamos que foram confirmados mais 2 casos de COVID-19 na Escola Secundária Rafael 

Bordalo Pinheiro, nesta última semana. 

Por indicação da Autoridade de Saúde, as turmas dos alunos em causa já se encontram em 

isolamento profilático. Neste momento, temos 3 turmas em isolamento. Duas das quais 

regressam ainda esta semana. 

Os testes realizados aos colegas da turma destes alunos revelaram-se todos negativos.  

Nesta fase difícil para alunos, professores e funcionários tem havido um trabalho redobrado. 

Para além das tarefas habituais, os assistentes operacionais mantêm a escola limpa e 
desinfetada, de modo a que todos nos sintamos seguros. 

Os alunos, na sua grande maioria, têm cumprido as recomendações. 

Os docentes desde o pré-escolar ao secundário têm feito um enorme esforço (apesar de muitos 
serem de risco e/ou terem familiares de alto risco) para cumprirem as suas obrigações 
profissionais.   

Dar aulas durante 4 ou 5 horas seguidas, com máscara, exige um enorme esforço, 
nomeadamente para a projeção da voz, tornando a tarefa dos professores extenuante, física e 
psicologicamente. Depois há o problema dos afetos, de se não ver a cara dos alunos, de não se 
poder manter uma relação de proximidade. Mas tem havido, da parte dos professores, uma 
intensa entrega, de forma a suprir e a ultrapassar todas as dificuldades. 

O esforço de todos tem mostrado os seus resultados. O que muito nos orgulha, no entanto: 

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao 

surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19 e contactar os serviços de saúde por 

telefone (SNS 24 – pelo telefone: 808 24 24 24). 

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. Para mais informações, pode consultar a página da DGS da COVID-19 

(www.covid19.min-saude.pt).  

Continuaremos com o comunicado semanal onde daremos conta das novas ocorrências. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora 

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