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Emitida por: Diretora do Agrupamento 

Em:  21 abril de 2021 

Para conhecimento de: 

• Encarregados de Educação 

• Aluno(a)s 

• Comunidade educativa 

Assunto: URGENTE - Isolamento profilático obrigatório na Escola Básica de Perafita (2º e 3º Ciclos) – 
CONTINUAÇÃO 
 
Cara comunidade educativa, 

Na sequência das determinações da Autoridade da Saúde Local de Matosinhos e perante a existência de casos 

confirmados de Covid-19, o que resultou num surto em contexto escolar na Escola Básica de Perafita 

(escola sede), a Autoridade de Saúde determinou a implementação de medidas extraordinárias e 

excecionais de mitigação da transmissão da infeção por SARS-CoV-2. 

Face a essa situação, informamos que até ao momento foram já notificados 11 casos confirmados de 

Covid19 em alunos da Escola Básica de Perafita (em 7 turmas diferentes). Por forma a quebrar a cadeia 

de transmissão, foi novamente decidido pela Autoridade de Saúde de Matosinhos que todos os elementos 

da escola (alunos, docentes e não docentes) fossem colocados em isolamento profilático por 14 dias a 

contar desde o último dia presencial. Todos deveremos aguardar por nova testagem massiva e aderir em 

pleno para garantir um regresso seguro para todos nós. 
 

Assim, toda a comunidade escolar, profissionais e alunos de 2º e 3º ciclos, têm de ficar em isolamento profilático 

obrigatório até ao dia 30 de abril. 

 

A Escola Básica de Perafita (2º e 3º ciclos) continuará fechada durante estes dias, mas em teletrabalho com os 

contactos habituais, nomeadamente os emails institucionais e os contactos telefónicos dos telemóveis 

 

Continuaremos em Regime de Ensino à Distância e de acordo com o horário de cada turma no plano de E@D. 
 

 As restantes escolas do AEP, Jardins de Infância e Escolas Básicas de 1º ciclo, funcionarão normalmente. 

 

Mais uma vez, solicito a toda a comunidade educativa, escola e família, a compreensão e a solidariedade neste 

momento complexo que vivemos. Apelo à união e à coragem para cumprir rigorosamente a testagem, as medidas 

de segurança e de prevenção da saúde de todos.  

 

Vamos continuar a acreditar que vai correr tudo bem! 

 

 

Saúde! 

A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira 
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