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#5 - Informações à Comunidade - 23/10/2020 

Assunto: Colocação de Docentes; COVID_19 

 

1. Observações  

O Agrupamento continua a ser abordado por várias vias (e-mail, telefone, …) com pedido de 
informações de vária ordem.  
 
Lembramos que, embora gostássemos de responder, individualmente, a cada um, tal não é, de 
todo possível, obrigando-nos a selecionar os casos específicos. Todos os assuntos de interesse mais 
geral serão objecto de divulgação através do/a Diretor de Turma. 
Para uma divulgação mais célere, recorremos também ao SITE do Agrupamento para cuja consulta 
diária (ao fim ou no início do dia) temos remetido anteriormente:  
 

http://www.aeprs.pt/   

 
 
 
 
 

2. Horários sem Docente/Colocação de Docentes 

Foram colocados os seguintes docentes pelo que as aulas respetivas terão início nas datas infra 
indicadas.  
 

• Matemática – 10h -   a docente foi colocada, mas renuncia.  Esperamos no dia 26 de 
outubros ter notícias concretas, de preferência positivas.  

 

• O horário da Prof. Cristina Branco foi a  Contratação de Escola e estão alguns candidatos na 
lista. Só no início desta semana, teremos informações mais concretas.  
 

• LGP – o horário vai ser pedido em Reserva de Recrutamento de 26 de outubro.    

 
À data, temos conhecimento apenas de um horário por ocupar.  
 
As restantes faltas que se estão a verificar não são passíveis de substituição.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 

 

 

http://www.aeprs.pt/
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3. COVID_19 - Balanço 

 
Como sempre temos salientado, o Agrupamento faz questão de se pautar por uma postura 
de transparência, nomeadamente no que concerne à atualização de informações sobre os 
efeitos da pandemia sobre a vida escolar. 
 
Temos, assim, sempre que alertados por uma suspeita de eventual contágio, avisado, de 
imediato a Autoridade de Saúde Local (ASL), com quem temos estado em contacto 
permanente, situação que nos deixa muito mais confortáveis e menos apreensivos.  Fica 
aqui, por isso, o nosso maior reconhecimento pela proximidade com que nos têm 
acompanhado, não obstante a pressão a que estarão sujeitos.  
 
Entendemos que a informação direta aos/às Encarregados/as de Educação (EE) deve 
contribuir para serenar os ânimos e reduzir a enorme ansiedade, compreensível, de cada 
um, perante a probabilidade de  contágio dos/as seus/suas Educandos/as.  
 
Neste sentido, após sinalização de suspeita de caso à ASL ocorre, de imediato, envio de e-
mail, diretamente da Direção para os/as Encarregados/as de Educação da Turma. Este é, 
igualmente, o procedimento aconselhado pela ASL. Longe de pretender alarmar os 
envolvidos, tem, como objetivo maior, alertar os/as EE para a necessidade de redobrar a 
atenção ao aparecimento de sintomas.  
 
Dentro deste espírito de abertura, continuaremos a recorrer, regularmente, a estas notas 
informativas divulgadas no SITE do Agrupamento, a fazer o ponto da situação. Acreditamos 
que estas contribuam para a criação do clima de confiança e de tranquilidade expectáveis, 
tornando os/as EE mais imunes às notícias falsas que possam circular.   
 
O Agrupamento, com mais de 1400 alunos/as e mais de 200 colaboradores/as, constitui 
uma comunidade muito vasta e, portanto, um terreno fértil à desinformação. Os níveis de 
alarmismo infundado serão proporcionais à credibilidade que cada um der às notícias que 
forem ouvindo de fontes não oficiais. O acesso a informação credível deve fazer-se, 
prioritariamente, através da consulta do SITE oficial do Agrupamento, do envio de e-mails 
institucionais e/ou através de contactos diretos das Lideranças (de topo ou intermédias) do 
Agrupamento. De considerar também as Associações de Pais, no seu papel próximo da 
Escola e dos/as Encarregados de Educação, sempre que difundam nos seus canais próprios, 
as informações identificadas como provenientes diretamente da Direção.  
 
Centrando-nos nos factos, em todo o Agrupamento, registam-se, à data, dois casos que 
testaram positivos à COVID_19, o primeiro no dia 20, o segundo no dia 22 de outubro. 
Houve grande celeridade, tanto no processo de deliberação das medidas como na sua 
implementação. No total, temos a registar, até ao dia de hoje, 27 sinalizações por suspeita, 
das quais, portanto, apenas duas confirmadas.  
 
O contacto com os/as Encarregados/as de Educação e o esclarecimento dos/as Alunos/as 
das turmas afetadas foram, de imediato, assegurados, através da Direção e/ou através 
dos/as Docentes e/ou Diretores/as de Turma responsáveis.  
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Gostaríamos de expressar o nosso maior apreço pela forma diligente e serena como os/as 
Docentes, os/as Diretores/as de Turma e os/as Assistentes Operacionais reagiram, perante 
a situação, desconhecida para todos/as, conseguindo, deste modo, adotar as atitudes mais 
corretas e esperadas numa situação inédita e preocupante como esta. O nosso “Bem 
Hajam” por isso.  
 
Ainda hoje ou amanhã, contamos divulgar novas informações sobre este assunto. 
 

4. Importância do cumprimento das medidas preventivas  

Nunca é demais, o alerta para a necessidade do cumprimento das medidas preventivas de 
contágio, dentro e fora do espaço escolar, agora, ainda mais evidente, com o aumento 
acelerado do número de casos confirmados, no país e na região de Lisboa e Vale do Tejo.  
 
Da nossa parte, continuaremos atentos e vigilantes. Juntem-se a nós neste cuidado, agora, 
mais do que nunca, indispensável.  
 
Congratulamo-nos por poder testemunhar, diariamente, o sentido de responsabilidade de 
grande parte dos/as nossos/as Alunos/as.  
 
Infelizmente, temos igualmente, de apontar para outros casos que teimam em ignorar a 
necessidade da adoção das medidas previstas, adotando, deliberadamente, 
comportamentos de risco para si e para o resto da comunidade escolar. Referimo-nos, 
concretamente, por exemplo, àqueles/aquelas que, à frente da escola, estando sem 
máscara, não guardam o devido distanciamento social, potenciando a probabilidade de 
contágio por COVID_19.  
 
Como já fizemos questão de comunicar, anteriormente, continuaremos a recorrer à 
Escola Segura para ajudar a combater estas situações.  
 

Gratos/as pela colaboração. 
Com os melhores cumprimentos e desejos. 
O Diretor 
Prof. Eurico Valente 


