
 
 

 

 

Estimados Encarregados de Educação, 

 

O concelho de Águeda tem vindo a assistir a um crescente número de casos de infeção por Coronavírus SARS-CoV-2, 

com forte reflexo nas suas instituições educativas. 

Não sendo exceção, o Agrupamento de Escolas de Águeda acompanha a tendência crescente destes números, por ser 

uma instituição que acolhe os filhos dos Aguedenses, espelhando toda a situação vigente.  

Neste âmbito, e de acordo com o referido aumento de número de casos de COVID-19, este Agrupamento regista 

agora cinco casos ativos, distribuídos por três alunos, um docente e um assistente operacional. 

Não sendo este um valor muito preocupante, o seu reflexo tem conduzido a um grande número de isolamentos por 

prevenção, com grande impacto em toda a comunidade educativa. Este impacto traduz-se em isolamento profilático 

de cerca de setenta alunos, três professores e sete assistentes operacionais.  

Sendo esta, neste momento, uma das maiores preocupações desta organização educativa, vamos procurar 

acompanhar, à distância, todos os alunos que se encontram em isolamento profilático, uma vez que precisamos de 

manter a proximidade e a progressão nas aprendizagens de todos.  

Ao longo de todo o processo de gestão da informação relativa à presente situação, temos vindo a assistir a pequenos 

episódios de “desinformação”, nomeadamente nas redes sociais, que tem prejudicado a clareza e pureza da 

informação necessária e exigível. Não querendo beliscar a liberdade de expressão e informação dos cidadãos, solicita-

se a toda a comunidade educativa que pondere e filtre a informação colocada nas redes sociais, visto que o esforço 

despendido a clarificar determinadas situações desvia a atenção do essencial.  

Todas as situações estão a ser devidamente acompanhadas diariamente pela Autoridade de Saúde Local, pelo que se 

apela a toda a comunidade educativa que deposite a sua total confiança nas instituições que conduzem todo este 

processo. 

Apesar dos números apresentados, o Agrupamento de Escolas de Águeda continua a oferecer a maior segurança aos 

seus alunos, pois estamos empenhados em continuar a melhorar o bem-estar de todos.  

Aproveito para reiterar que todos os pais e encarregados de educação devem manter sob vigilância os sintomas 

compatíveis com COVID-19 que os seus educandos possam apresentar, assim como reforçar todas as medidas de 

proteção que estão ao seu alcance.  

Mais aconselho a que no caso de algum elemento da comunidade escolar ou do ambiente próximo desenvolver 

sintomas sugestivos de COVID-19 deva permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 

808 24 24 24).  

Em caso de necessidade de esclarecimentos adicionais à presente informação, a Direção do Agrupamento manifesta, 

desde já, a sua total disponibilidade.  

O Diretor 

Paulo Pimentel                                                                                                                                                            16-11-2020                     


