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COMUNICADO DO DIRETOR DO AGRUPAMENTO 

A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA   
 

 

 

Como tem sido ventilado pela comunicação social, é cada vez maior o número 

de portugueses com teste positivo à COVID-19. Infelizmente, Loulé tem acompanhado 

esse ritmo crescente e, naturalmente, isso tem-se refletido em todas as escolas do 

concelho. De facto, depois de um primeiro período letivo em que os casos foram 

pouco significativos nas escolas do agrupamento fruto de um comportamento quase 

exemplar por parte dos nossos alunos: 4 (3 alunos + 1 funcionária) e 4 turma em 

isolamento profilático, o panorama alterou-se profundamente neste início de janeiro. 

Efetivamente, desde o início do 2.º período até à presente data, reportámos à 

Autoridade Local de Saúde 15 casos (13 alunos + 2 funcionárias), que determinou o 

isolamento de 6 turmas. Este incremento tem, naturalmente, exigido um esforço 

adicional da parte da Direção para monitorizar e acompanhar todos os casos, 

efetuando uma articulação constante com as Autoridades de Saúde e da Educação. 

Naturalmente que a informação foi sempre apenas fornecida aos alunos e 

Encarregados de Educação das turmas implicadas, através dos Diretores de Turma ou 

dos responsáveis pelos Grupo/Turma, salvaguardando sempre a respetiva Proteção 

de Dados. 

É muito provável, e compreensível, terem surgido algumas dúvidas sobre as 

medidas ou atuações tomadas relativamente às situações ocorridas. Convém, porém, 

esclarecer que é a Autoridade Local de Saúde quem decide e orienta a Direção do 

Agrupamento em cada um dos casos, quem decide o isolamento das turmas, ou as 

testagens de alunos, e essas decisões são tomadas com base nos dados que lhe são 

fornecidos quer pela escola, quer pelos alunos e suas famílias. 

Até ao momento não existem evidências de que os casos detetados resultem 

de infeções detetadas em meio escolar. Alguns alunos estiveram em isolamento 

profilático, por precaução e iniciativa das próprias famílias, dado terem contactado com 

casos positivos fora da escola. Importa referir que o vírus se encontra muito ativo e é 



 

 

muito natural o surgimento de casos positivos nos rastreios realizados 

Considero que, face à situação existente, seria de todo conveniente decretar o 

encerramento das escolas, no entanto, se tal não vier a suceder e no sentido de evitar 

boatos e confusões, tão frequentes em situações análogas, e informar com precisão e 

rigor a nossa comunidade educativa, resolveu a direção publicar um boletim 

informativo com os dados do agrupamento atualizados semanalmente.  

A terminar resta-me solicitar a toda a comunidade que continue a cumprir 

rigorosamente todas as medidas de higiene e de distanciamento e isolamento social, 

pois só desta maneira é que podemos alterar este panorama deveras preocupante e 

desolador.  

Temos todos um papel muito importante para vencermos esta batalha, que já 

se tornou uma verdadeira guerra! 

Tenho a certeza que posso contar com todos vós, do mesmo modo que podeis 

contar comigo!  

 

Um bem-haja a todos, sempre com muita saúde! 

 

 

Loulé, 21 de janeiro de 2021 
 

 

 

 

O Diretor do Agrupamento 
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