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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ENGº DUARTE PACHECO
EB 2, 3 Engº Duarte Pacheco (Sede), EBI Prof. Drº Aníbal Cavaco Silva, E.B.1 de Estação, E.B.1 Mãe Soberana,
E.B.1/JI Benfarras, E.B.1/JI Gilvrasino, EB1/JI Hortas de Santo António, EB1/JI Vale Judeu, EB1/JI Vale Silves,
JI Mira Serra, JI de Patã

COMUNICADO DO DIRETOR DO AGRUPAMENTO
CORONAVÍRUS ( COVID-19)
O novo CORONAVÍRUS, identificado pela primeira vez, na China, no passado mês de dezembro,
rapidamente se alastrou a vários países do mundo, provocando um pânico generalizado. Neste momento de crise,
e enquanto responsável por uma comunidade escolar constituída por mais de 2300 alunos e respetivas famílias, e
mais de 300 docentes e funcionários, divididos pelas 11 escolas que constituem o Agrupamento, importa manter
a calma e tomar todas as medidas ao nosso alcance, sempre em estreita articulação com as autoridades de saúde e
o Ministério de Educação e Ciência. Convém referir que este assunto mereceu toda a nossa atenção desde a
primeira hora.
Importa agora, sobretudo, informar-vos das medidas já tomadas ou a tomar, constantes no Plano de
Contingência já aprovado e publicado no site e facebook do agrupamento, e solicitar a colaboração de todos:


Reforço das medidas de higiene e segurança em todas as escolas (papel higiénico, sabão e
toalhetes), com limpeza regular dos puxadores das portas e corrimãos das escadas;



Afixação de cartazes e informações em todas as escolas, disponibilizados também nas
plataformas em uso no agrupamento (site e facebook);



Reunião do Diretor com a Coordenadora de Educação para a Saúde do agrupamento e
Enfermeira da Saúde Escolar;



Reuniões de articulação, realizadas com os Coordenadores de Estabelecimentos de todas as
escolas, no sentido de uniformizar procedimentos;



Visualização em todas as salas de aula de um filme produzido pela Direção-Geral de Saúde
sobre esta epidemia;



Envio de um comunicado e informação pelo Diretor a todos os Pais e Encarregados de
Educação, disponibilizados nas plataformas em uso no agrupamento (site e facebook).

A terminar resta-me apenas solicitar a toda a Comunidade Escolar que não se deixe influenciar por
boatos ou comentários, muitos deles sem qualquer fundamento, como aconteceu, muito pontualmente!
Todas e quaisquer informações, consideradas pertinentes e relevantes ser-vos-ão sempre e
atempadamente comunicadas por mim, ou por outrem, a meu pedido.
Contamos com toda a vossa colaboração!

O Diretor do Agrupamento,
Assinado de forma digital
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