COMUNICADO
A Direção do Agrupamento de Escolas de S. Teotónio, tendo em atenção a
preocupação manifestada pela Comunidade Educativa face ao desenvolvimento do
COVID, deliberou emitir uma vez por semana a informação sobre os casos detetados
neste agrupamento. A atualização dos dados será feita à quarta-feira ou sempre que
seja de interesse público.
Dia 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira)
- Alunos infetados (em quarentena) - 2 (2 do 9.º ano em São Teotónio)
- Turmas em isolamento profilático – 2 (9.º B e 9.º C)
Após os normais contactos com a Autoridade de Saúde do Alentejo Litoral,
informamos que que todos os alunos de ambas as turmas, bem como alguns de outras
turmas e anos, que tiveram contacto considerado de risco pela Direção Geral de Saúde
também estão em confinamento a aguardar a realização do teste de despiste à COVID19.
Solicito aos Encarregados de Educação que não permitam que os seus educandos se
juntem em convívio social. Muitas situações de contágio poderiam ser evitáveis se
houvesse o respeito pelas normas básicas da DGS. Sei que é difícil gerir adolescentes
no cumprimento de regras a que eles não estão habituados, mas a vida não são só
bons momentos e é preciso trabalhar o caráter dos jovens para as dificuldades que
irão enfrentar no futuro e que não se preveem fáceis.
O vírus procura um hospedeiro, um animal de sangue quente que permita a sua
multiplicação. O vírus não escolhe a idade, nem se as pessoas são amigas ou
desconhecidas, se nos são importantes ou não, se fazem parte de um determinado
grupo ou não fazem. Qualquer ser humano é um possível hospedeiro.
“Nós estamos fartos disto e deste vírus, mas ele não está cansado de nós”, é uma frase
que li, não sei já quem foi o autor, mas serve para lembrar que uma guerra só acaba
quando os dois lados deixarem de disparar.
S. Teotónio, 11 de janeiro de 2021
O Diretor,
Rui Dias Coelho

