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Informação n.º 02 - COVID-19 

09/novembro/2020 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Não Docente, 

Vimos, por este meio, atualizar as situações relacionadas com casos de COVID-19 no nosso Agrupamento 

e todos os procedimentos levados a cabo, desde o dia 2 de novembro. 

1. Desde o dia 2 de novembro, foram registadas as seguintes ocorrências: 

 

- EB Telheiras  

 um caso de COVID-19 (1 professor) – isolamento profilático (de 30/10 a 12/11) de: 

- 2 turmas de 7.º ano, 1 turma de 8.º ano, 1 aluno de uma turma do 5.º ano, 1 aluno de uma 

turma do 8.º ano e 1 professor; 

 um caso de COVID-19 (um aluno do 5.º ano) - isolamento profilático da turma, a decorrer 

entre 06 e 19/11; 

 um caso de COVID-19 (um aluno do 6.º ano) - isolamento profilático da turma, a decorrer 

entre 07 e 20/11; 

 um caso de COVID-19 (um aluno do 6.º ano) - isolamento profilático da turma, a decorrer 

entre 04 e 17/11. 

 

- EB São Vicente 

 um caso de COVID-19 (uma Assistente Operacional) – isolamento profilático de 3 Assistentes 

Operacionais (de 31/10 a 13/11), o que levou ao encerramento da Unidade de Multideficiência 

e da Unidade de Autismo; 

 um caso de COVID-19 (um aluno do 8.º ano) - isolamento profilático da turma, a decorrer 

entre 03 e 16/11. 

 

- ES Vergílio Ferreira 

 um caso de COVID-19 (aluno do 8.º ano) – isolamento profilático da turma, a decorrer entre 

31/10 e 13/11. 

 

2. Durante o fim de semana (7 de novembro), por determinação da Autoridade de Saúde Local, na Escola 

Básica de São Vicente, o bloco D (pisos 0 e 1) ocupado pelo Pré-Escolar e pelo 1.º ciclo, duas salas do 

3.º ciclo, das turmas que se encontram em isolamento profilático, assim como todos os espaços 

comuns da escola foram alvo de uma desinfeção. 

 

3. O Agrupamento tem estado em estreita articulação com os serviços de saúde e todos os 

procedimentos têm sido tomados de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde Local, após 

avaliação dos casos reportados. 
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4. Pedimos a todos que, sempre que tenham conhecimento de alguma suspeita de possível infeção por 

COVID-19 na família ou contacto próximo dos vossos educandos, nos comuniquem, através do 

Educador/Professor Titular/Diretor de Turma, para que possamos atuar com a maior celeridade 

possível. 

 

5. Lembramos a todos o dever de, em caso de sintomas, permanecer em casa e informar de imediato 

a escola  (através do Educador, Professor Titular, Diretor de Turma, Coordenação de Estabelecimento 

ou Direção)  e a Saúde 24 (808 24 24 24). 

 

6. O Agrupamento continua a fazer um enorme esforço no sentido de garantir a segurança de todos. 

Contudo, em alguns blocos da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, os doseadores de gel 

desinfetante que existiam à porta das salas desapareceram sem que se tenha conseguido identificar os 

alunos responsáveis. Além disso, os alunos, nos intervalos de 5 minutos, insistem em sair das salas de 

aula para se juntarem com colegas de outras turmas noutras salas, apesar de saberem que tal não é 

permitido. 

 

7. Denotamos que, apesar do esforço de toda a comunidade escolar para garantir e manter as regras de 

distanciamento dentro de todo o espaço escolar, alguns alunos, assim que saem do recinto para o 

exterior, retiram as máscaras e juntam-se em grupos sem qualquer cuidado em preservar o 

distanciamento recomendado. Apela-se assim aos encarregados de educação que reforcem, junto dos 

educandos, as indicações da DGS, numa atitude de profilaxia que a todos está destinada. 

 

 

Contamos com a colaboração de TODOS! 

A Direção do AEVF 

 

 

 

 

 

 

Desinfeção na EB São Vicente (7/novembro) 


