
 
Ponto de Situação COVID 19 

COMUNICADO 6 
10 dezembro 2020 

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

Informamos que foi confirmado pela Autoridade de Saúde Local o caso positivo de COVID-

19 de uma aluna do ensino secundário na Escola Infante D. Henrique. 

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

turma, encerrando-a, “visto conviverem sem máscara fora do recinto escolar não mantendo 

o distanciamento, são considerados contactos de alto risco devendo cumprir isolamento 

profilático de 14 dias, contados da data do último contacto com o caso positivo”. Na sua 

decisão, a mesma autoridade considerou que “Os professores são contactos de baixo risco, 

podendo manter atividade laboral/escolar normal, realizando a auto monitorização do seu 

estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19 e caso surjam contactar o SNS 24 

(808 24 24 24) e informar a instituição”.  

Temos de lamentar o encerramento desta turma que, sendo de vertente profissionalizante e 

por isso eminentemente prática, muito prejudica os alunos e seria perfeitamente evitável. 

Pedimos aos encarregados de educação que sensibilizem os seus educandos para a 

responsabilidade, por si e pelos outros, de cumprir as regras de relacionamento social (com 

máscara e distanciamento) dentro e fora da escola.  

Reproduzimos abaixo o apelo com que a Autoridade de Saúde Local termina a comunicação 

da sua decisão (sublinhado no original): 

“Reforço que se algum coabitante de um aluno tiver efetuado teste para Covid-19, nesse 

mesmo dia aconselhamos que o aluno não frequente o Estabelecimento de Ensino até 

resultado do teste, solicito que sensibilizem os Encarregados de Educação para esta situação 

que está a ser cada vez mais recorrente na sociedade.” 

 

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

comunicadas aos encarregados de educação diretamente envolvidos.  

Foi solicitada autorização à DGEstE para transitar a turma durante o isolamento para o 

regime não presencial. 

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 no separador “COVID 19”.  

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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