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                                                                              COMUNICADO 
 

                                                                                          DATA: 15 de janeiro de 2021 

 

 

 

ORIGEM: Gabinete do Diretor 

 

DESTINATÁRIOS: Comunidade escolar 

 

ASSUNTO: Casos confirmados de COVID-19  

 
 

 

Comunicamos que, à data de hoje, no final da segunda semana de atividades letivas do 2º período, a 

informação que dispomos é a seguinte: 

 

 Um caso no Grupo 11 - JI de Vale de Cavalos 

 Um caso no 1º/2º anos- turma N da EB1 da Parreira 

 Um  caso no 3º/4º anos- turma O da EB1 da Parreira 

 Cinco casos no 3º e 4º anos- turma S da EB1 de Vale de Cavalos 

 Dois casos no 1º e 2º anos- turma R da EB1 de Vale de Cavalos 

 Um caso no 9ºano- turma B 

 Um caso no 10º ano- turma C 

 Um caso no 6º ano- turma B 

 Um caso no 7º ano- turma B (informação prestada pela encarregada de educação. A 

aguardar orientações da Saúde local) 

 

 No Grupo 11 -  JI de Vale de Cavalos a situação é a seguinte: 

 

O caso confirmado só frequentou o JI até dia 5 de janeiro e cumprirá o isolamento profilático 

indicado pela autoridade da saúde local. Às crianças e ao pessoal docente e não docente foi recomendada 

vigilância passiva. 

 
 

 

No 1º/2º anos- turma N da EB1 da Parreira a situação é a seguinte: 

 

Os alunos encontram-se em isolamento profilático contabilizado desde o último contacto com o 

caso confirmado, verificando-se o seu regresso, no dia 21-01-2021. 

 

 

No 3º/4º anos- turma O da EB1 da Parreira a situação é a seguinte: 
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Os alunos encontram-se em isolamento profiláctico, contabilizado desde o último contacto com o 

caso confirmado verificando-se o seu regresso, no dia 21-01-2021. 

 

 

 

        No 3º e 4º anos- turma S da EB1 de Vale de Cavalos a situação é a seguinte: 

 

Quatro dos  casos confirmados  frequentaram a escola até ao dia 5 de janeiro e cumprirão o 

isolamento profilático indicado pela autoridade da saúde local.  Esta turma ficou em vigilância passiva 

uma vez que os resultados positivos daqueles quatro alunos só foram conhecidos ontem, dia 14 . 

Hoje, dia 15 de janeiro, testou positivo outro aluno que frequentou a escola até 2ª feira, dia 11, 

inclusive e por esse motivo a turma ficará em isolamento profilático  até data a indicar.  

 

      No 1º e 2º anos- turma R da EB1 de Vale de Cavalos a situação é  a seguinte: 

 

Os dois casos confirmados  frequentaram a escola até ao dia 5 de janeiro e cumprirão o isolamento 

profilático indicado pela autoridade da saúde local.  Esta turma ficou em vigilância passiva uma vez que 

os resultados positivos daqueles dois alunos só foram conhecidos ontem, dia 14. 

 Decorrente da situação de caso confirmado, hoje, da Técnica (artista residente) do PNPSE, esta turma 

fica em isolamento profilático, até data a indicar. 

 

 

No 9ºano- turma B, a situação é a seguinte: 

 

O caso confirmado só frequentou a escola nos dias 4 e 5 de janeiro e cumprirá o isolamento profilático 

indicado pela Saúde local. À turma e ao pessoal docente e não docente  foi recomendada vigilância 

passiva. 
 

 

No 10º ano- turma C, a situação é a seguinte: 
 

O caso confirmado só frequentou a escola nos dias 4 e 5 de janeiro e cumprirá o isolamento profilático 

indicado pela Saúde local. À turma e ao pessoal docente e não docente  foi recomendada vigilância 

passiva. 

 

 

No 6º ano- turma B, a situação é a seguinte: 

 

O caso foi  confirmado hoje, dia 15 de janeiro. A turma ficará em isolamento profilático a partir de hoje, 

verificando-se o regresso à escola em data a confirmar. 

. 
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Pessoal docente/Técnicos 

 

   Casos confirmados:  

 

 Uma educadora do JI do Chouto que  testou  positivo na interrupção letiva do Natal. A educadora 

regressará no dia 18 de janeiro, data em que se reiniciam as atividades neste JI. 

 

 Uma Técnica, mentora das AEC do 1º ciclo. Decorrente desta situação, duas crianças  da turma do 2º 

ano, turma J ficaram em isolamento profilático e irão fazer teste. A  turma do 1º ano C da EB1 da 

Carregueira está em vigilância passiva. 

 

 Uma Psicóloga dos SPO que testou positivo na interrupção letiva do Natal  e que ainda se encontra 

ausente. 

 

 Uma docente da escola sede que testou positivo na interrupção letiva do Natal  e que ainda se encontra 

ausente. 

 

 

 Uma Técnica (artista residente) do projecto PNPSE que testou positivo hoje, dia 15 de janeiro. 

Decorrente desta situação ficam em isolamento profilático, até data a indicar, as turmas: 

 
 P e Q da EB1 de  Ulme 

 R da EB1 de  Vale de Cavalos 

 M e T da EB1  do Chouto  

 I da EB 1 da Chamusca 

 

Nota: 

Quando em isolamento profilático: 

 

 A turma passa a regime de ensino a distância, com horário de sessões síncronas e  

funcionando de acordo com o plano de implementação do regime não presencial; 

 Os 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 identificados no decorrer das situações descritas, ficam em 

isolamento profilático e regressam  à atividade laboral após conhecimento de resultado negativo 

no teste.  

 

 

 

 

 

 

  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. 

 

   Chamusca, 15-01-2021 

 

             O Diretor 

 
                  Fernando José Brito Miranda 

 

 

 

 

 

 


