
 
Ponto de Situação COVID 19 

COMUNICADO 5 
26 novembro 2020 

 
Cara Comunidade Educativa 
do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique,  
 

Informamos que foram confirmados pela Autoridade de Saúde Local três casos de COVID-19, 

um aluno na Escola do Bom Sucesso e dois alunos, da mesma turma, na Escola Gomes 

Teixeira.  

A Autoridade de Saúde Local decidiu-se pelo isolamento profilático de todos os alunos e do 

professor titular da turma do aluno do Bom Sucesso testado positivo, considerando-os 

contactos de alto risco tendo em conta que os alunos desse ciclo não usam máscara no 

recinto escolar, em particular dentro da sala. Determinou ainda que os alunos das restantes 

turmas do mesmo ano/bloco, que no recreio brincam na mesma área, e os restantes 

profissionais que lidaram diariamente com o aluno, são contactos de baixo risco.  

Quanto aos dois casos positivos na Escola Gomes Teixeira, após inquérito epidemiológico, a 

Autoridade de Saúde decidiu o isolamento profilático de mais sete alunos, todos da mesma 

turma, considerando-os contactos de alto risco. Os restantes contactos na escola foram 

considerados de baixo risco, devendo alunos e profissionais nessa situação manter-se em 

autovigilância de sintomas. 

Estas decisões da Autoridade de Saúde Local foram cumpridas de imediato e comunicadas 

aos encarregados de educação diretamente envolvidos.  

Os comportamentos e procedimentos a adotar pelos contactos de baixo e de alto risco estão 

descritos nos documentos-Informação, emanados pela Autoridade de Saúde, que constam 

na página do nosso agrupamento. 

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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