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                                                                              COMUNICADO 
 

                                                                                   DATA: 04  de dezembro de 2020 

 

 

 

ORIGEM: Gabinete do Diretor 

 

DESTINATÁRIOS: Comunidade escolar 

 

ASSUNTO: Casos confirmados de COVID-19 e suspensão das atividades letivas no dia 7 de dezembro  

 
 

 

 

Informamos que após o Comunicado datado de 27 de novembro, foram confirmados, até à data 

de hoje, 4 de dezembro, no nosso Agrupamento, os seguintes casos de Covid -19: 

 

 

 Dois casos no Grupo 1 do JI da Carregueira 

 Um caso no 2º ano- turma L da EB1 da Chamusca 

 Dois casos no 3º ano- turma A da EB1 da Carregueira 

 Um caso no 4º ano- turma T da EB1 do Chouto 

 

No Grupo 1 do JI da Carregueira a situação é a seguinte: 

 

Quando identificado um primeiro caso confirmado, as crianças deste grupo  ficaram  em 

isolamento profilático até dia 01-12-2020, verificando-se o seu regresso ao JI no dia 02-12-2020. 

Após a identificação dum segundo caso confirmado, o isolamento profilático foi prorrogado, 

verificando-se agora o regresso no dia 09-12-2020. 

Tendo em conta os contactos associados ao primeiro caso confirmado  neste Grupo, dez crianças 

do Grupo 2 do mesmo estabelecimento escolar, ficaram em isolamento profilático, tendo regressado ao 

JI no dia 02-12-2020 ( estas crianças não tiveram contacto com o segundo caso). 

Estiveram ainda em contacto com o primeiro caso confirmado, quatro alunos da EB1 da 

Carregueira por partilharem o transporte escolar. Estes alunos foram testados e regressaram à escola, 

também no dia 02-12-2020, após isolamento profilático . 

Associado ao segundo caso confirmado neste Grupo e por partilha de transporte ficou em 

isolamento profilático, dois alunos do 1º C da EB1 da Carregueira que regressam à escola no dia 09-12-

2020. 

 
As crianças/ alunos que durante o período de isolamento forem testados positivamente, só regressam à 

escola de acordo com declaração passada pelo médico de família, onde é indicada a data de regresso. 
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O pessoal docente e não docente identificado no decorrer das situações descritas, ficou em isolamento 

profilático e regressou à atividade laboral após conhecimento de resultado negativo no teste. Em alguns casos foi 

recomendada apenas autovigilância. 
 

 

No 2º ano- turma L da EB1 da Chamusca a situação é a seguinte: 

 

Os alunos encontram-se em isolamento profilático por um período de 14 dias, contabilizados 

desde o último contacto com o caso confirmado, verificando-se o seu regresso no dia 14-12-2020. 

 
As crianças/ alunos que durante o período de isolamento forem testados positivamente, só regressam à 

escola de acordo com declaração passada pelo médico de família, onde é indicada a data de regresso. 

  

O pessoal docente e não docente identificado no decorrer das situações descritas, ficou em isolamento 

profilático e regressou à atividade laboral após conhecimento de resultado negativo no teste. Em alguns casos foi 

recomendada apenas autovigilância. 
 

 

 

No 3º ano- turma A da EB1 da Carregueira a situação é a seguinte: 

 

Quando identificado um primeiro caso confirmado, os alunos desta turma ficaram  em isolamento 

profilático até dia 10-12-2020, verificando-se o seu regresso à escola no dia 11-12-2020. 

Após a identificação dum segundo caso confirmado, o isolamento profilático foi prorrogado, 

verificando-se agora o regresso no dia 14-12-2020. 

 
As crianças/ alunos que durante o período de isolamento forem testados positivamente, só regressam à 

escola de acordo com declaração passada pelo médico de família, onde é indicada a data de regresso. 

  

O pessoal docente e não docente identificado no decorrer das situações descritas, ficou em isolamento 

profilático e regressou à atividade laboral após conhecimento de resultado negativo no teste. Em alguns casos foi 

recomendada apenas autovigilância. 
 

 

 

No 4º ano- turma T da EB1 do Chouto, a situação é a seguinte: 

 

Os alunos encontram-se em isolamento profilático por um período de 14 dias, contabilizados 

desde o último contacto com o caso confirmado, verificando-se o seu regresso, no dia 14-12-2020. 

Tendo em conta os contactos associados ao caso confirmado nesta turma, ficaram também em 

isolamento profilático, os alunos do 3º M por frequentarem em conjunto a disciplina de Inglês e os 

alunos do 2º M , uma vez que se trata de turma mista (2º e 3º ano). Estes alunos regressam à escola na 

mesma data(14-12-2020). 
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As crianças/ alunos que durante o período de isolamento forem testados positivamente, só regressam à 

escola de acordo com declaração passada pelo médico de família, onde é indicada a data de regresso. 

  

O pessoal docente e não docente identificado no decorrer das situações descritas, ficou em isolamento 

profilático e regressou à atividade laboral após conhecimento de resultado negativo no teste. Em alguns casos foi 

recomendada apenas autovigilância. 
 

 

 

 
 

Na turma do 7º B,  prorrogou-se o período de isolamento profilático, devido ao aparecimento do 

novo caso confirmado, já relatado no comunicado anterior,  verificando-se o regresso da turma  no dia 9-

12- 2020. 

 

 

 

Até à presente data todo o pessoal docente, não docente e Técnicos que realizaram teste ao Covid 19 apresentaram 

resultado negativo. 

 

 

Durante o isolamento profilático, as turmas passaram a regime de ensino a distância, com horário de sessões 

síncronas e funcionando de acordo com o Plano de implementação do Regime não presencial. 

 

O Agrupamento  está em articulação permanente  com a Autoridade de Saúde local/ Unidade de Saúde Pública 

Local e o Gabinete Municipal de Proteção Civil, a implementar as medidas de prevenção e controlo da 

transmissão de SARS-CoV-2, nomeadamente o rastreio dos alunos, contactos próximos e procedimentos 

seguintes.  

  

  Lembramos, mais uma vez, que O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa a pessoa 

através de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID 19. Após esta exposição, os sintomas podem-

se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como 

tosse, dificuldade respiratória e febre (» 38º). Também podem coexistir outros sintomas, como dor de garganta e 

dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre 

outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas. 

  Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de 

COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24-808242424) ou outras 

linhas específicas criadas para o efeito. 

 

Aproveitamos para recordar que de acordo com as medidas do estado de emergência decretadas pelo 

Governo,  foi concedida tolerância de ponto e suspensão das atividades letivas no dia  7 de dezembro. 

     

   Chamusca, 04-12-2020 

 

             O Diretor 

 
                  Fernando José Brito Miranda 
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