Comunicação
Destinatários: Alunos e Encarregados de Educação do 1º Ciclo
Car@ Encarregad@ de Educação dos Alunos do 1ºCiclo

Chamo a atenção de todos os Senhores Encarregados de Educação para a seguinte recomendação da
Autoridade de Saúde do Concelho de Resende, cujas funções são assumidas pela Ex.ma Sª Dr.ª Gabriela
Saldanha e Ex.mo Sr. Dr. Albino da Natividade, sobre o uso de máscara de proteção pelos alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico:
“Em função da situação pandémica que atravessamos e estando a nossa região e viver um momento de
agravamento da situação epidemiológica associada ao vírus Sars-CoV-2, vimos pelo presente e no âmbito
das nossas funções da Autoridade de Saúde do concelho de Resende, recomendar o uso de máscara por
parte de todos os alunos do 1º ciclo.
A supramencionada recomendação, tem como intenção, conseguir uma maior proteção dos alunos do 1º
ciclo, diminuindo o risco de contaminação em ambiente escolar pelo vírus Sars-CoV-2. Relembramos que
apesar da máscara não ser obrigatória nestes grupos etários, o atual momento de pandemia justifica o
seu uso e por isso fazemos esta recomendação que consideramos da maior importância.
Mais se informa que a utilização de máscara em crianças com idade superior a 2 anos se encontra
fundamentada nas atuais recomendações da sociedade Portuguesa de Pediatria.”
As Autoridades de Saúde
Drª Gabriela Saldanha
Dr Albino Natividade
Esta utilização, não sendo obrigatória, é recomendada para aumentar o grau de proteção dos alunos. Para
o efeito, o Agrupamento irá distribuir, de imediato, uma máscara reutilizável por aluno, e a Autarquia,
oportunamente, distribuirá um Kit com 3 máscaras reutilizáveis.
Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento de
sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo
desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde
por telefone (SNS 24 – 808242424) ou outras linhas específicas criadas para o efeito.
Com os melhores cumprimentos e votos de Saúde.
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