
 
 

Exmo. Sr. Presidente da APAEOA  
  
  
Face à atual situação pandémica e em resposta ao vosso pedido de informação, 
indico o ponto da situação nas diferentes escolas do AE Almeirim.   
  
Educação Pré-escolar  
 
No JI n.º 3, uma educadora testou positivo e as outras educadoras encontram-
se em isolamento profilático, a guardar teste. Apenas a sala C da educadora 
infetada, tem indicação da saúde para encerrar, e apenas as crianças desta sala 
se mantêm em isolamento. O jardim encerrou por falta de docentes para 
assegurar o seu funcionamento.  
  
Foi ponderado com a Delegada de Saúde, a manutenção da AAAF, para as 
crianças inscritas, das salas A, B e D, uma vez que estas crianças não têm 
indicação para isolamento, por não terem contacto direto com a educadora da 
sala C.  
  
Todo o pessoal não docente irá fazer teste, e manter vigilância passiva, uma 
vez que não mantiveram contacto direto prolongado com a educadora em 
causa.  
  
O JI, manteve as medidas de higiene de acordo com o plano de contingência, e 
sempre que alguma criança ou adulto apresentou sintomas convergentes com 
COVID 19, foram tomadas as devidas medidas de contenção.  
  
O JI 3 tem 1 turma em isolamento e 3 turmas em casa por falta de educadoras.  
  
Os outos jardins de infância não têm casos positivos que tenham sido 
comunicados.  
 
Ensino Básico  
  
Existem algumas situações de turmas em isolamento face à existência de alunos 
que testaram positivo. Algumas delas regressam esta semana.  
Pontualmente alguns alunos encontram-se em isolamento por contactos com 
familiares ou ATL que registaram casos positivos.  
  
EB Almeirim:   

• 1 turma de 1.º ano em isolamento face a 1 aluno que testou positivo;   
• A UEEA não se encontra a funcionar por uma assistente operacional ter 

testado positivo, por contacto com familiar infetado (6 crianças, as 
docentes e 2 assistentes encontram-se em isolamento);  

• 1 professora em isolamento que regressa dia 20, a turma manteve-se na 
escola.  



 
 

  
EB Charcos:   

• 2 turmas em isolamento devido a alunos que testaram positivo (3 
crianças numa turma, 1 criança na outra turma);  

• 4 professores em isolamento (as 3 turmas onde os professores lecionam 
encontram-se na escola).  

  
EB Cortiçóis/Benfica:   

• 1 turma em isolamento (1 criança positiva).  

  
EB Moinho de Vento:   

• 1 turma em isolamento (1 criança positiva);  
• 1 turma que fica em casa de segunda-feira, dia 18 a quarta-feira, dia 20 

por não haver professor que assegure as aulas;  
• 1 professora em isolamento.  

  
EB Febo Moniz:   

• 2 turmas de 2.º ciclo em isolamento devido a alunos que testaram 
positivo;  

• 4 turmas de 3.º ciclo em isolamento devido a alunos que testaram 
positivo.  

  
Ensino Secundário  

• 5 turmas em isolamento por alunos que testaram positivo;  
• 2 assistentes operacionais em isolamento.  

  
As escolas e jardins de Infância do AE de Almeirim foram alvo de uma 
desinfeção, levada a efeito pela autarquia, independentemente de terem tido 
ou não, casos positivos. Aguarda-se essa desinfeção na EB Febo Moniz que 
ocorrerá após as eleições e posteriormente na ESMA. 
  
Sobre a questão colocada relativamente à medição de temperatura, o que 
temos verificado é que não é relevante, uma vez que os dados recolhidos não 
são fidedignos e os pais foram informados e continuam a ser lembrados com 
frequência, da importância de as crianças e jovens com sintomas não virem 
para a escola.   
  



 
 

Verificou-se que algumas crianças e jovens que se encontram positivos não 
voltaram à escola desde o início das aulas do 2.º período, uma vez que já 
estavam em isolamento devido a familiares infetados. Se assim não fosse, 
teríamos nesta data muitas mais turmas em isolamento.  
  
Mais informo que a equipa diretiva, pessoal docente e não docente tudo têm 
feito para que as atividades letivas continuem a decorrer da melhor maneira 
possível, tal como é desejo da tutela, dos pais e alunos. Todas as decisões são 
tomadas, após a devida ponderação e sempre de acordo com a orientação da 
DGS (de referir que já contactamos com vários delegados de saúde que se vão 
substituindo, sempre que a nossa delegada de saúde se ausenta do serviço). 
Nem sempre tem sido fácil, pois a capacidade de resposta já não é tão rápida 
como no princípio.  
  
Estas decisões sobre o que fazer, têm sido diárias, mantendo-se também no fim 
de semana.  
A par disso há o trabalho de escalar docentes para acompanhar alunos na escola 
que estão a ter aulas com professores que estão em casa, tarefas invisíveis que 
desgastam, mas que fazem com que o processo ensino aprendizagem não seja 
interrompido.  
  
Associado às questões do Covid que alterou por completo a agenda, 
continuamos com o trabalho normal de rotina que cada vez é mais pesado 
burocraticamente para o ministério, com aplicações regulares de monitorização 
anual que se mantêm e que devido à grande dimensão do nosso agrupamento 
(somos quem tem mais docentes tem na região) levam imenso tempo a 
preencher.  
  
Esta explicação ajuda-me a justificar o atraso nesta resposta, para o qual eu 
solicito desculpas.  
  
De todas as formas é motivo mínimo de conforto, o facto de sentir que os 
infetados e as situações que levaram a alterar o funcionamento das escolas, 
resultam de contactos externos, não me parecendo haver casos de surto na 
nossa instituição, como temos tido conhecimento noutras instituições.  
  
Resta-nos continuar a trabalhar, com a colaboração de todos os agentes 
educativos em colaboração com os tradicionais parceiros que estão sempre ao 
nosso lado, até que esta pandemia termine.  
  
Saúde para todos! 
 

O Diretor do AE Almeirim 
 

José Manuel Batista Carreira   
  

 


