À Comunidade Educativa,
Tendo conhecimento que vários Encarregados de Educação se mostram preocupados quanto à
Pandemia de COVID 19 e a sua gestão relativamente à Escola Duarte Lopes, informo o seguinte:
Surgiram na semana passada alguns casos positivos na Escola Duarte Lopes, a saber, uma Professora,
uma Assistente Operacional e uma Aluna. Estes três casos que surgiram na Escola, que diariamente é
frequentada por 600 pessoas, não têm relação aparente. As pessoas em questão estão em casa assim
como todos os que as Autoridades de Saúde consideraram serem contactos de risco.
No total do AEB, no dia de hoje (17/01) estão identificadas 13 pessoas positivas COVID 19 num universo
de 2300 pessoas que frequentam diariamente as nossas Escolas. Todos casos isolados, provenientes
do exterior da Escola, não havendo nenhum surto nem transmissão interna até ao momento!
Como forma de manter a comunicação fluída com a Comunidade Escolar, passarei semanalmente à 6ª
feira a fazer um comunicado onde identificarei a situação atual, assim como o seu desenvolvimento ao
longo da semana.
No entanto, diariamente a situação pandémica do município é comunicada pela Proteção Civil, e os
casos existentes no AEB, sempre que existam, constam da mesma.
Amanhã, duas turmas da Escola Secundária que têm estado em isolamento, irão realizar teste para que
em caso de ser negativo, possam voltar ao Ensino Presencial.
Em caso de dúvida sobre a situação atual da turma / escola de cada aluno, devem os Encarregados de
Educação contactar o Professor titular de turma ou o Diretor de Turma, conforme o Ciclo de
Escolaridade do aluno.
O AEB está em contacto permanente com as Autoridades de Saúde, que são quem decide sobre todas
as questões relativas à gestão da Pandemia, inclusive sobre a segurança em manter as Escolas abertas.
Para facilitar a segurança de todos, devemos comunicar pelos canais existentes e confiar no trabalho
desenvolvido pelos profissionais e não tanto no que é dito nas redes sociais. Compreendo a ansiedade
de todos, eu próprio individualmente, nem sempre concordo com todas as decisões tomadas, mas
coletivamente trabalhamos todos no mesmo sentido para o bem da comunidade.
Dito isto, peço a toda a Comunidade Educativa que nos ajude na gestão diária desta Pandemia, que
não tragam os alunos à Escola se estes apresentarem sintomas, que respeitem as regras de segurança.
Até ao momento, tanto alunos como Encarregados de Educação têm cumprido na generalidade as
indicações dadas. Não deixemos que comentários nas redes sociais, alarmantes e por várias vezes
ofensivos, dificultem a vida de todos nós. Quaisquer dúvidas, o AEB está disponível para esclarecer
através dos canais que já conhecem.
Coragem e Saúde para todos!
Mário Santos
Diretor

