
 
 

 

 
 

 
 

4.º Aviso à Comunidade Educativa  

2 de novembro de 2020  
  

Maria Madalena Miranda Tavares, Diretora do Agrupamento de Escolas de Azambuja, 
comunica à comunidade educativa o seguinte:  
  
A partir de ontem, 1 de novembro, lamento ter de comunicar que o nosso Agrupamento 
passou a registar 3 casos positivos para a COVID-19, dois de alunos de ensino secundário 
e um de 1.º ciclo.  
Também se encontram em isolamento, por terem tido contacto com um 
familiar direto ou pessoa próxima, mais 6 alunos (de diferentes escolas) e 1 Técnico ao 
serviço do Centro Qualifica.  

 Todos os alunos da turma da aluna de 11.º ano que esteve na Escola até sexta-feira se 
encontram em isolamento, tal como alguns dos colegas de outras turmas com quem 
teve contactos diretos. Farão teste antes do regresso à escola.  

 Todos os alunos e a docente titular da turma do 1.º ciclo se encontram 
em isolamento. Farão teste antes do regresso à escola.  

 No caso do aluno do 10.º ano, porque já se encontrava em isolamento ao longo da 
semana passada e só testou positivo no final da semana, a turma em causa encontra-
se em vigilância passiva: isto é, os alunos devem manter as suas rotinas, frequentar a 
escola e usar sistematicamente máscara e vigiar a existência de sintomas.  

Todos os Encarregados de Educação destas turmas já foram informados pelos 
respetivos Docentes titulares de turma/Diretores de turma. Sempre que estas situações 
se registarem, informaremos.  
Foi colocada, hoje, a docente de Espanhol para o 7.º ano. Aguardamos, ainda, a 
colocação de dois docentes que se encontram de baixa médica (sem sintomas de COVID-
19).   
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. Cada vez mais, a proteção da saúde de todos depende da atuação de 
cada um de nós!  
 

Sempre de todos, com todos, para todos,  
 

 


