Alverca do Ribatejo, 11 de junho de 2021

Caros Pais e Encarregados de Educação,
A situação da COVID-19 na ESGC sofreu algumas alterações na última semana: temos um
aluno em isolamento devido a infeção ativa e na sequência da sua identificação, a turma
(28 alunos) em situação de isolamento profilático, por decisão da Autoridade de Saúde
Local. Os alunos irão realizar testes PCR e em função dos resultados obtidos serão tomadas
decisões quanto à manutenção da situação de isolamento profilático.
Simultaneamente, e para além da situação atrás referida, temos um professor e treze
alunos em situação de isolamento profilático.
Os alunos devem ser acompanhados pelos respetivos professores, quer através de trabalho
autónomo quer de sessões online, quando possível.
Perante o aumento de casos ocorrido um pouco por todo o país e de forma a conseguirmos
um final de ano letivo presencial para todos, reiteramos o pedido de colaboração de todos
os Pais e Encarregados de Educação quanto à necessidade de os vossos educandos:
a) Cumprirem, estritamente, as orientações quanto ao distanciamento físico e ao uso
obrigatório de máscara, tanto no interior como no exterior da escola, este último
considerado fator principal de contágio e de propagação do vírus.
b) Substituírem a máscara, pelo menos, de quatro em quatro horas e sempre que
estiver húmida. Caso utilizem máscaras em tecido, estas devem ser lavadas após
cada utilização, segundo as orientações do fabricante e respeitando o número de
lavagens aconselhadas pela entidade certificadora.
c) Não usarem qualquer tipo de medicação que mitigue os sintomas compatíveis
com a Covid-19, como forma de permitir a vinda dos alunos para a escola.

Solicitamos a todos que, como até aqui, continuem a comunicar à Escola, através dos
Diretores de Turma, as situações de casos ativos de infeção, de isolamento profilático e de
recuperação, para que possamos continuar a trabalhar, conjuntamente com a Autoridade
de Saúde Local, no processo de mitigação de contágios.
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