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Informação –COVID-19
Dada a especificidade de comportamentos e emoções a que o contexto pandémico nos
obriga é de primordial importância a rede de comunicação clara, transparente e
inequívoca entre a Comunidade Educativa e a Escola.
Sublinho a importância do respeito entre a instituição escola e a família, bem como
aquela que deve ser a confiança nos atores educativos que em estreita e rigorosa
articulação com as orientações da DGS, implementam as medidas de prevenção e
controlo da transmissão de SARS-CoV-2, cumprem todos protocolos inerentes,
promovendo e defendendo a segurança de todos, pelo que se apela à calma e ausência
de alarmismos que só contribuem para destabilizar a comunidade educativa.
A desconfiança em nada contribui para a estabilidade do processo educativo dos nossos
alunos contribuindo apenas para acentuar incertezas promovendo angústias e
desequilíbrios emocionais.
Assim e na tentativa de manter a Comunidade Educativa informada colocaremos à 6º
feira, na página da escola, esclarecimentos relativamente a situações que se prendam
com a existência a casos de COVID-19 no nosso agrupamento.
Nos casos de confinamento é ativado o plano de contingência e implementado o E@D –
Ensino à Distância.
Semana de 6 a 13 de novembro 2020
- 3 Professores com teste positivo para COVID-19 - em isolamento profilático;
- 4 Professores com contacto positivo para COVID – 19, em quarentena;
- 16 alunos em quarentena
Relembra-se que as orientações cumpridas nas unidades orgânicas são da
responsabilidade da Sra. Delegada de Saúde, pelo que na presença de situações
suspeitas ou confirmadas, são reportadas e implementadas posteriormente, as
orientações emanadas.
Alertamos ainda, para o facto de não ser divulgada a identidade, quer das pessoas
infetadas, quer das que se encontram em quarentena, cumprindo o vertido no disposto
legal que versa sobre a proteção de dados, Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto.
Algueirão, 6 de novembro de 2020
A Diretora

Fátima Fernandes Morais
1

