
 
Ponto de Situação COVID 19 

COMUNICADO 8 
11 janeiro 2021 

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

Informamos que, durante o fim de semana, foram confirmados pela Autoridade de Saúde 

Local os casos positivos COVID-19 de dois alunos, um do 1º ciclo na Escola do Bom Sucesso 

e outro do CAA/Unidades Especializadas da Escola Gomes Teixeira. 

Para ambos os casos, a Autoridade de Saúde determinou: 

 Isolamento do caso até alta clínica, pelo menos 10 dias, a ser acompanhado pelo 

Médico de Família   

 Quarentena / isolamento profilático dos alunos da turma/grupo do [caso 

positivo], desde dia (…), data do último contacto com o caso, durante 14 dias, por serem 

contactos de alto risco.  

 Reforço da higienização das salas e espaços comuns 

 Reforço da ventilação de todo o edificado 

Quanto aos profissionais do AEIDH considerou-os, nos dois casos, “contactos de baixo risco” 

e “mantém a sua atividade laboral”. Destacou ainda em ambas as decisões que “tem link 

familiar em termos de contágio, logo a transmissibilidade não ocorreu em contexto escolar.” 

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

comunicadas aos encarregados de educação diretamente envolvidos.  

A DGEstE autorizou já a transição para o regime não presencial de mais esta turma em 

isolamento. Os dois grupos de alunos do CAA/Unidades 2 e 3 terão também o 

acompanhamento à distância pelas docentes dedicadas. 

Os comportamentos e procedimentos a adotar pelos casos positivos e 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/Comunicados à Comunidade Educativa”.  

 

Por cada um de nós e por todos, quando se manifestem sintomas, vamos abster-nos de 

comparecer na escola e contactar a Saúde 24. 

Mantemo-nos em contacto! 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Ada Pereira da Silva 
DIRETORA 

 

 


