
 

 

COMUNICADO - DIR 7/2020-21 

 

À comunidade educativa 

 

 Informamos que foram confirmados mais 7 casos de COVID-19 na Escola Secundária Rafael 

Bordalo Pinheiro e um caso na Escola Básica de Santa Catarina, nesta última semana. 

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

isolamento profilático. Neste momento, temos 5 turmas em isolamento. Três das quais ainda 

regressam ainda esta semana. 

Sempre que um aluno testa positivo, tem sido entendimento da Unidade de Saúde Local, que 

toda a turma vá para casa em isolamento profilático e todos os alunos são posteriormente 

sujeitos a testes. 

Os testes realizados aos colegas da turma, em contexto de aula, têm-se revelado negativos. Os 

casos positivos tiveram sempre origem em contexto social, ou familiar, fora da Escola. 

Nenhum dos casos resultou, comprovadamente, de foco de contágio na Escola. 

Desde o dia 17 de setembro, tivemos um docente e 13 casos de alunos que testaram positivo 

ao COVID- 19. O que significa uma taxa de 0,6%. 

Constatamos que é sobretudo no ensino secundário que se verifica a grande maioria dos casos: 

Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo: zero casos; 3.º ciclo um caso, secundário 12 casos.  

Feito o balanço de dois meses de aulas: considero-o positivo. 

Fomos dando as respostas adequadas às situações que vão surgindo: 

1- Resolvemos o problema da aglomeração de alunos no exterior da Escola abrindo um outro 

portão, solicitando à PSP (Escola Segura) uma intervenção mais eficaz e atenta, e pedindo aos 

pais que recolham os seus filhos num local mais afastado do portão principal. 

2- 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.   



3 - Os alunos têm cumprido, de um modo geral, as regras e as indicações que lhes são dadas 

pelos docentes e funcionários. 

2- Os assistentes operacionais têm mantido a escola desinfetada e segura. 

Recomenda-se, no entanto, 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 ocorrências registadas. 

Com os melhores cumprimentos,  

A Diretora 
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