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Informação à comunidade escolar 

 
 

 
 

Assunto: Relatório semanal de ocorrências COVID-19 

Coimbra, 16 outubro de 2020 

 

 

A filosofia adotada pela escola, no sentido de não criar alarmismo social desnecessário e 

incrementar um clima de confiança tão necessário ao bom desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, tem sido a de informar os elementos da comunidade educativa 

diretamente envolvidos em qualquer caso suspeito de COVID-19. Nesta circunstância, e 

como a comunicação tem um papel fundamental, alunos, professores e encarregados de 

educação são informados pela Direção e pelo Diretor de Turma da ocorrência de qualquer 

caso suspeito na sua turma e das medidas individuais a tomar. Tratando-se de caso suspeito 

confirmado é informada ainda a Autoridade de Saúde, a quem compete determinar as 

medidas individuais e coletivas a tomar pela escola, a Delegação Regional de Educação do 

Centro e a Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

Este modo de informação sensato, completo, eficaz e seletivo, partilhado pela grande 

maioria das escolas e que vai ao encontro das normas de proteção de dados, encontra eco 

na maior parte da comunicação social, vide o artigo do Diretor do “Jornal de Notícias”, 

Domingos Andrade, de 11 de outubro, na rubrica “A abrir”, e que respeitosamente 

transponho, “A CNPD tem alertado para as transgressões cometidas na divulgação de 

informação sigilosa, numa doença que tem estado rodeada de uma carga de estigmatização 

inaceitável. Numa escola com centenas de alunos, têm de ser informados aqueles cuja 

segurança é posta em causa, mas não mais que isso … ” 
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Importa ainda sublinhar que de acordo com as instruções para as escolas da DGS 

“Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar” qualquer 

elemento da comunidade educativa com teste positivo a COVID-19, deve permanecer em 

isolamento, em casa e contactável, seguindo as indicações da autoridade de saúde e só 

poderá retomar as atividades letivas após cumprir os critérios de cura e ter indicação das 

mesmas autoridades. 

Assim sendo, para efeitos de conhecimento da comunidade escolar e recorrendo aos 

critérios da Direção Geral da Saúde, registo na tabela seguinte o reporte semanal dos casos 

ocorridos na semana de 10 e 16 de outubro. 

 

Ocorrências Nº Observações 

Caso COVID-19 confirmado na escola 0  

Caso COVID-19 confirmado fora da escola 0  

Casos suspeitos sujeitos a teste com resultado negativo 4  

Casos suspeitos sujeitos a teste, e à espera de resultado 
laboratorial 

3  

Casos pouco valorizados pelo SNS24 e sem preconização de teste 
COVID, mas em isolamento profilático até 2ª feira 

2  

Casos com pequena sintomatologia (sem teste) e já regressados 
á escola com autorização médica 

4  
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