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Estrada de Garvão *  * 7670-253 Ourique 
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COMUNICAÇÃO 
 

PONTO DA SITUAÇÃO COVID-19 NO AGRUPAMENTO 
 

(Atualizada no dia 21-01-2021) 
 
Face à evolução da pandemia COVID-19 considera-se necessário a comunicação 
permanente com a comunidade educativa, com o objetivo de a manter ao corrente do 
número de casos positivos identificados nas escolas do agrupamento, evitando 
qualquer tipo de especulação. Contudo, o Agrupamento só pode transmitir informação 
oficial quando recebida através das autoridades competentes. 
 
Assim, de acordo com os dados que o Agrupamento dispõe até ao momento, o ponto da 
situação é o seguinte: 
 

• JI de Panóias – Sem casos reportados. 

• JI de Garvão - Sem casos reportados. 

• Escola Básica de Garvão - Sem casos reportados. 

• Escola Básica de Santana da Serra – A funcionar, apesar de 1 educadora e 
1 assistente operacional em isolamento profilático. O Pré-Escolar a funcionar 
até às 13 horas. 

• Escola Básica de Ourique (JI + EB1) – Da turma 4.ºI 11 dos 26 alunos 
encontram-se em isolamento profilático. Verifica-se, ainda, 2 docentes e 1 
assistente operacional em isolamento profilático. 

• Escola Básica e Secundária de Ourique – 2 turmas em isolamento 
profilático (6.ºB e 8.ºB), 16 docentes em isolamento profilático e 1 técnico 
especializado. Os docentes em isolamento inviabilizaram as aulas presenciais 
das restantes turmas do 6.º Ano e algumas disciplinas dos 5.º Anos. 

As situações acima identificadas foram devidamente articuladas com os respetivos responsáveis 

pela turma/grupo de crianças, tendo em consideração as diretrizes emanadas pela Autoridade da 

Saúde. 

Reforçamos a importância de todos cumprirem as orientações da DGS, principalmente o uso da 

máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos de forma frequente. 

Vamos zelar pela NOSSA saúde e pela saúde dos TODOS! 

A Direção do Agrupamento 
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COMUNICAÇÃO 
 

PONTO DA SITUAÇÃO COVID-19 NO AGRUPAMENTO 
 

(Atualizada no dia 20-01-2021) 
 
Face à evolução da pandemia COVID-19 considera-se necessário a comunicação 
permanente com a comunidade educativa, com o objetivo de a manter ao corrente do 
número de casos positivos identificados nas escolas do agrupamento, evitando 
qualquer tipo de especulação. Contudo, o Agrupamento só pode transmitir informação 
oficial quando recebida através das autoridades competentes. 
 
Assim, de acordo com os dados que o Agrupamento dispõe até ao momento, o ponto da 
situação é o seguinte: 
 

• JI de Panóias – Sem casos reportados. 

• JI de Garvão - Sem casos reportados. 

• Escola Básica de Garvão - Sem casos reportados. 

• Escola Básica de Santana da Serra – A funcionar, apesar de 1 educadora e 
1 assistente operacional em isolamento profilático. O Pré-Escolar a funcionar 
até às 13 horas. 

• Escola Básica de Ourique (JI + EB1) – Da turma 4.ºI 11 dos 26 alunos 
encontram-se em isolamento profilático. Verifica-se, ainda, 1 docente e 1 
assistente operacional em isolamento profilático. 

• Escola Básica e Secundária de Ourique – 2 turmas em isolamento 
profilático (6.ºB e 8.ºB), 16 docentes em isolamento profilático e 1 técnico 
especializado. Os docentes em isolamento inviabilizaram as aulas presenciais 
das restantes turmas do 6.º Ano e algumas disciplinas dos 5.º Anos. 

As situações acima identificadas foram devidamente articuladas com os respetivos responsáveis 

pela turma/grupo de crianças, tendo em consideração as diretrizes emanadas pela Autoridade da 

Saúde. 

Reforçamos a importância de todos cumprirem as orientações da DGS, principalmente o uso da 

máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos de forma frequente. 

Vamos zelar pela NOSSA saúde e pela saúde dos TODOS! 

A Direção do Agrupamento 
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COMUNICAÇÃO 
 

PONTO DA SITUAÇÃO COVID-19 NO AGRUPAMENTO 
 

(Atualizada no dia 19-01-2021) 
 
Face à evolução da pandemia COVID-19 considera-se necessário a comunicação 
permanente com a comunidade educativa, com o objetivo de a manter ao corrente do 
número de casos positivos identificados nas escolas do agrupamento, evitando 
qualquer tipo de especulação. Contudo, o Agrupamento só pode transmitir informação 
oficial quando recebida através das autoridades competentes. 
 
Assim, de acordo com os dados que o Agrupamento dispõe até ao momento, o ponto da 
situação é o seguinte: 
 

• JI de Panóias – Sem casos reportados e a funcionar normalmente. 

• JI de Garvão - Sem casos reportados e a funcionar normalmente. 

• Escola Básica de Garvão - Sem casos reportados e a funcionar normalmente. 

• Escola Básica de Santana da Serra – A funcionar, apesar de 1 educadora e 
1 assistente operacional em isolamento profilático. 

• Escola Básica de Ourique (JI + EB1) – 2 turmas em isolamento profilático 
(1.º ano e 4.º ano), 3 docentes em isolamento profilático e 3 assistentes 
operacionais. 

• Escola Básica e Secundária de Ourique – 2 turmas em isolamento 
profilático (6.ºB e 8.ºB), 16 docentes em isolamento profilático e 1 técnico 
especializado. Os docentes em isolamento inviabilizaram as aulas presenciais 
das restantes turmas do 6.º Ano e algumas disciplinas dos 5.º Anos. 

As situações acima identificadas foram devidamente articuladas com os respetivos responsáveis 

pela turma/grupo de crianças, tendo em consideração as diretrizes emanadas pela Autoridade da 

Saúde. 

Reforçamos a importância de todos cumprirem as orientações da DGS, principalmente o uso da 

máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos de forma frequente. 

Vamos zelar pela NOSSA saúde e pela saúde dos TODOS! 

A Direção do Agrupamento 

 


