
 
Ponto de Situação COVID 19 

COMUNICADO 9 
17 janeiro 2021 

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

Ao longo da semana que agora termina, sucederam-se os casos confirmados de infeção por 

Covid 19 no nosso Agrupamento de Escolas. Neste período foram-nos comunicados um total 

de doze casos positivos além de situações de isolamento profilático ou acompanhamento de 

filhos menores de 12 anos em isolamento. Dos casos positivos detetados no AEIDH nesta 

semana, um foi de uma profissional do Jardim de Infância e onze de alunos, sendo sete da 

Escola Gomes Teixeira, três da Escola Infante D. Henrique e um da Escola Bom Sucesso.  

Todos os casos foram devidamente comunicados à Autoridade de Saúde Local que sobre eles 

tomou já decisão por nós comunicada aos respetivos encarregados de educação. 

Atualmente estão encerrados dois grupos do Pré-escolar e duas turmas de 1º ciclo na Escola 

Bom Sucesso e ainda duas turmas na Escola Gomes Teixeira. Há ainda vários casos dispersos 

de ausência às aulas, por alunos e profissionais, na sua maioria por motivos relacionados com 

a Covid 19. 

Enquanto no Pré-Escolar e 1º Ciclo a transição para o regime à distância é, regra geral, 

possível no imediato (com exceção de ser o/a educadora/professor a ficar em isolamento), já 

do 2º ciclo em diante, uma vez que os docentes das várias disciplinas lecionam várias turmas 

e não existem na escola condições técnicas para ligação online simultânea, tal transição não 

é possível nem no imediato nem completamente. Pedimos a compreensão de todos os 

encarregados de educação. Estudaremos caso a caso a melhor solução. 

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 


