
  
  
  
 

 
3.º Aviso à Comunidade Educativa - 26 de outubro de 2020  
 

  
Maria Madalena Miranda Tavares, Diretora do Agrupamento de Escolas de Azambuja, 

comunica à comunidade educativa o seguinte:  

  

Ao cabo de seis semanas de aulas, a situação no nosso Agrupamento de Escolas 

é relativamente estável: até ao momento, não temos casos positivos para a COVID-19, 

nem em alunos, nem em profissionais docentes e não docentes.  

Contudo, há neste momento mais quatro alunos (um no 1.º ciclo; um no 2.º ciclo e dois 

no Secundário) que se encontram de quarentena por terem um familiar próximo com 

quem tiveram contacto que é suspeito, ou testou positivo para a COVID-19.  

De acordo com as Autoridades de Saúde, estes alunos, que estão assintomáticos, 

só deverão regressar à Escola no final da quarentena, após serem testados.  

Uma docente da Escola Secundária, com alguns sintomas gripais, contactou a 

ARS que, por precaução, indicou que fizesse teste. Não foi dada qualquer recomendação 

especial para as turmas da docente, que devem ter as suas aulas normalmente.  

O Agrupamento regista, ainda, um professor e uma assistente operacional que 

se encontram em isolamento profilático pois os seus filhos estiveram em contacto com 

pessoas que apresentam sintomas e/ou testaram positivo. Dentro das possibilidades, os 

professores ainda em quarentena procurarão enviar trabalhos/realizar atividades a 

distância.  

Espera-se para esta semana o regresso de três docentes da Escola Secundária 

que estiveram em isolamento por contactos familiares, nunca desenvolveram sintomas 

e realizaram testes negativos. Temos alguns docentes a faltar por questões de saúde 

não relacionadas com a COVID-19 e aguardamos, ainda, a colocação de dois docentes.  

Recomendamos vivamente que toda a comunidade tome as devidas precauções, utilize 

os seus equipamentos de proteção individual, higienize frequentemente as mãos e se 

abstenha de comportamentos de risco, como a partilha de objetos e/ou a excessiva 

proximidade física. A proteção da saúde de todos depende da atuação de cada um de 

nós!  

Sempre de todos, com todos e para todos, 

 
 

 



  
  
  
 
 


