
 

  

 

COVID 19 

Informação – 20 de janeiro de 2021 

 

Casos positivos registados no agrupamento entre os dias 15 e 20 de Janeiro de 2021: 

 Uma criança do JI de Sabugo e Vale de Lobos – a criança já estava em isolamento, aguarda-se 

decisão da USP 

 Uma aluna do 3º ano da EB1 de Sabugo e Vale de Lobos – a aluna já estava em isolamento, 

aguarda-se decisão da USP 

 Um aluno do 7ºA da EBS Dr. Rui Grácio – a turma já se encontrava em isolamento 

 Um aluno do 7ºF da EBS Dr. Rui Grácio – o aluno já se estava em isolamento, aguarda-se decisão da 

USP 

 Um aluno do 7ºE da EBS Dr. Rui Grácio – a turma ficou em isolamento 

 Uma aluna do 8ºA da EBS Dr. Rui Grácio – a aluna já estava em isolamento, aguarda-se decisão da 

USP 

 Uma aluna do 3º ano da EB1 de Montelavar – a turma já se encontrava em isolamento 

 Uma técnica das AEC`s  da EB1 de Sabugo e Vale de Lobos - aguarda-se decisão da USP 

 Uma Psicóloga do Centro de Recursos de Apoio à Inclusão - aguarda-se decisão da USP 

 Uma aluna da Sala de Atividades Funcionais - a aluna já estava em isolamento 

 

Foram sinalizadas várias situações em que os alunos se encontram em isolamento por terem casos 

positivos entre os familiares do agregado familiar. 

Peço a todos que cumpram as regras de proteção estabelecidas no Plano de Contingência e reforço a 

importância de cada um dar o exemplo. 

Agradeço igualmente uma participação ativa de todos na sensibilização dos alunos para a situação difícil 

que enfrentamos e para a importância do cumprimento das regras, nomeadamente a necessidade de 

utilizar máscara, manter a distância física, desinfetar frequentemente as mãos e de se manterem na bolha 

da turma. 
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Diretora do AELapiás 


