COMUNICADO - DIR 13/2020-21
À comunidade educativa
Estamos a atravessar um período particularmente difícil em termos de epidemia. Os números a
nível nacional são assustadores.
Informamos que, neste momento, temos doze casos ativos e dez turmas que se encontram em
isolamento profilático. Sete das quais regressam ainda esta semana.
A Escola, como reflexo da sociedade, também ela está a sofrer esse aumento de casos de infeção
pelo COVID-19. Mais uma vez constamos que, os casos que surgem, vêm do exterior
(normalmente do seio familiar). Ainda não foi detetado qualquer caso de contágio na Escola.
No entanto apelamos a todos que cumpram as regras de higiene e segurança.
Relembro que nas aulas de Educação Física deve ser usada máscara quando não estão a praticar
exercícios que envolvam esforço físico e caso não estejam com máscara tem de ser mantida uma
distância de pelo menos 3 metros entre os praticantes.
Apelo aos alunos que, durante o intervalo, não estejam no exterior da Escola-sede, junto ao
portão principal, em grupo, e muitas vezes sem cumprir as regras de segurança e higiene.
Solicito aos encarregados de educação que não utilizem o portão da escola-sede como local de
paragem, quando transportam os Vosso educandos. Uma vez que, enquanto esperam, os alunos
tendem a ficar em grande grupo.
Se o seu educando apresentar sintomas não deve comparecer na Escola.
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).
Vamos zelar pela nossa saúde e pela saúde dos outros!
Com os melhores cumprimentos,
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