
 

Ponto de Situação COVID 19 

COMUNICADO 2 

21 outubro 2020 

 

Cara Comunidade Educativa 

do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique,  

 

Informamos que foram confirmados pela Autoridade de Saúde Local dois casos de 

COVID-19, um na Escola do Bom Sucesso e outro na Escola Gomes Teixeira, entre 

os profissionais docentes do nosso Agrupamento de Escolas.  

A Autoridade de Saúde Local decidiu, após inquérito epidemiológico, em ambos os 

casos, e no que à nossa comunidade diz respeito, a existência apenas de contactos 

de baixo risco. Determinou assim que “são contactos para autovigilância de 

sintomas e febre, avaliada duas vezes ao dia, de manhã e à noite”, acrescentando 

que “Sendo crianças com necessidades específicas, os docentes devem colaborar 

nesta vigilância e informar os pais”, o que estamos a cumprir. A Autoridade de Saúde 

Local não determinou até agora qualquer outra medida de controle da transmissão 

de SARS-CoV-2.  

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para 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 (tosse, dificuldade 

respiratória) e febre (superior a 38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, 

como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do 

paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa 

doente pode também não apresentar sinais ou sintomas.  

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham 

atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da 

comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos 

de COVID-19, deve permanecer em casa, contactar os serviços de saúde por telefone 

(SNS 24 - 808 24 24 24) e seguir as recomendações dadas.  

Para segurança e proteção de todos, é de superior importância que qualquer 

membro da comunidade que tenha teste positivo da Covid-19 informe de imediato 

a coordenação de estabelecimento e a direção. No caso particular dos alunos, 

solicitamos aos respetivos Encarregados de Educação que efetuem tal comunicação 



via Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, se possível remetendo 

comprovativo desse resultado e/ou declaração da Autoridade de Saúde.  

Manteremos toda a comunidade educativa informada com pontos de situação 

regulares. 

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 

(www.covid19.min-saude.pt).  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Ada Pereira da Silva 

DIRETORA 

NOTA: este Comunicado é colocado online em www.infante.pt, enviado para os emails institucionais 

de todos os profissionais e alunos do AEIDH; os professores titulares de turma e diretores de turma 

remetem-no para os Encarregados de Educação das suas turmas. 
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