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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

Castanheira do Ribatejo 

DADOS ACUMULADOS DESDE 15 DE SETEMBRO DE 2020  
 

 Nº DE CASOS 
SINALIZADOS* 

Nº DE CASOS 
POSITIVOS 

Nº DE 
RECUPERADOS 

Nº DE CASOS 
ATIVOS 

ALUNOS 867 59 55 4 

PESSOAL DOCENTE 126 9 9 0 

PESSOAL NÃO 
DOCENTE 31 4 4 0 

*São contabi l izados  todos  os  casos  que  apresentam s intomas sugest ivos  de  COVID-19 ou  que  est iveram em 

contacto  d i reto  com uma pessoa in fetada .  

OBSERVAÇÃO: Encontram-se, por determinação da Autoridade de Saúde, 9 Docentes e 1 Assistente 

Operacional em vigilância passiva e 1 turma de 5º ano, 2 turmas completas de 1º Ciclo e alguns alunos de 3 

turmas (também de 1º ciclo) em isolamento profilático. 

NOTAS: 

 Atuação perante um caso suspeito nas instalações das escolas: a escola contacta de imediato com o 

Encarregado de Educação que deve depois contactar a Linha SNS 24, para receber as devidas orientações. 

Na impossibilidade de comparência do Encarregado de Educação, será a escola, com o seu consentimento, 

a contactar a Linha SNS 24.  

 Atuação perante um caso validado (positivo): a escola contacta de imediato a Autoridade de Saúde 

Local, fornecendo todos os dados solicitados (contactos do caso positivo e contactos próximos). Neste 

sentido, os Encarregados de Educação são contactados pela Autoridade de Saúde sempre que há necessidade 

de tomar alguma diligência em relação aos seus educandos. 

 A escola não tem autonomia para tomar quaisquer decisões nestas situações, atuando sempre em estreita 

articulação com a Autoridade de Saúde. Não é permitida a divulgação da identidade das pessoas envolvidas. 

A Direção 

Caso apresente sintomas ou tenha tido contacto com um caso positivo contacte a 

Linha SNS 24 (808 24 24 24) e informe de imediato a escola.  


