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Conselho Geral 

 

Síntese da reunião extraordinária de 19 de janeiro de 2021 

 

Ordem de trabalhos:  

Ponto um – Balanço do início do 2.º período letivo;  

Ponto dois – Outros assuntos. 

 

- O presidente do conselho geral justificou esta reunião extraordinária devido ao facto de o 

agrupamento de escolas viver um período extremamente difícil, dado o contexto da 

progressão rápida da pandemia Covid 19, as consequências e os constrangimentos na 

comunidade escolar.  

 

- Esta reunião serviu sobretudo para o ponto de situação do agrupamento, reflexão conjunta 

e avaliação, bem como explicitação clara e objetiva do que já se fez e do que deve vir a 

fazer-se para minimizar os danos decorrentes dos efeitos da pandemia Covid 19.  

 

- O diretor apresentou um balanço do início do período letivo. Referiu que em todos os 

setores de ensino, desde o pré-escolar até ao décimo segundo ano, as atividades letivas se 

iniciaram na data e nos termos previstos nas normas legais em vigor.  

 

- A partir da segunda semana evidenciou-se um número crescente de casos positivos de 

Covid 19 na comunidade educativa. Tal situação levou a que a comissão municipal de 

proteção civil e o gabinete de crise do concelho de Campo Maior criado no âmbito da 

pandemia da Covid 19, reunisse a catorze de janeiro para analisar o estado da situação 

pandémica no concelho que contabilizava à data, mais de uma centena de casos ativos.  

 

- Tal reunião teve o seu foco no crescente número de casos positivos registados no 

agrupamento de escolas de Campo Maior, por isso depois de análise profunda e 

pormenorizada, a comissão municipal de proteção civil tomou a decisão de encerrar, a 

partir do dia quinze de janeiro, as escolas do agrupamento.  
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- O diretor do agrupamento corroborou a evolução galopante da pandemia no mesmo, uma 

vez que até à data da presente reunião já se haviam registado quarenta e dois casos de Covid 

19 nos alunos. Por isso, salientou a atitude tomada pelo agrupamento, proativa e reativa, 

reconhecendo que a saúde deve estar em primeiro lugar na prioridade das decisões.  

 

- O representante do município João Muacho informou que a comunidade campomaiorense 

apresentava já evidências de transmissão comunitária da Covid 19 desde vinte e nove de 

dezembro.  

 

- Informou também que a câmara municipal apoia e continuará a apoiar a realização de 

testes rápidos para identificação dos focos de infeção e despistagem dos mesmos, bem 

como para melhorar a ajuda à autoridade de saúde na determinação das cadeias de contágio 

e na adoção de medidas para evitar ao máximo novas infeções.  

 

- Salientou que a comunidade campomaiorense apresentava um rácio elevadíssimo de 

casos por cem mil habitantes, superior a três mil, o que evidenciava uma progressão enorme 

da pandemia na comunidade.   

 

-  A dezassete de janeiro, a comissão municipal de proteção civil e o gabinete de crise do 

concelho de Campo Maior reuniu com a participação das delegadas regionais de educação 

e de saúde do Alentejo e determinou a manutenção do encerramento das escolas do 

concelho até à reavaliação da situação a vinte de janeiro.  

 

- O município e o agrupamento de escolas, em estreita colaboração, criarão as condições 

para manter as escolas disponíveis para acolher os alunos cujos encarregados de educação 

sejam trabalhadores de primeira e de segunda linha no combate à pandemia; que tenham 

necessidades educativas especiais atendíveis pelo agrupamento e cujos pais, por motivos 

vários e justificados, não tenham como deixar os seus educandos no domicílio.  

 

- A representante dos encarregados de educação, Sónia Conchinhas, mostrou o desagrado 

quanto à possibilidade de as escolas voltarem a abrir para atividades letivas neste contexto 

de perigosidade para a saúde pública e de progressão preocupante da pandemia nas 
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escolas e na comunidade. Mostrou total disponibilidade para apoiar as decisões e ações 

que forem necessárias para ajudar a proteger a comunidade escolar dos contágios da 

Covid 19 e afirma-se solidária com os receios das centenas de encarregados de edução, 

que vivem por estas horas um medo grande de enviar, eventualmente, nestas condições, 

os seus educandos para o seio das turmas.  

 

- O diretor do agrupamento informou que foi dirigido um inquérito aos diretores de turma 

para obter dados mais exatos do que se passa em cada uma das turmas no que diz respeito 

ao número de alunos confirmados com infeção e em isolamento profilático, bem como 

dos apoios de que eventualmente os alunos e respetivas famílias venham a necessitar 

devido à implementação de ensino à distância nas turmas em isolamento.  

 

- Confirmou que, nas turmas ainda não indicadas pela autoridade de saúde para 

isolamento profilático, a qualidade de ensino poderia estar em causa, devido ao grande 

número de alunos ausentes e por conseguinte as dinâmicas de aula em turma poderem 

estar comprometidas.  

 

- Explicou também que a indicação, por parte da tutela, segundo a qual os alunos, à 

exceção do pré-escolar, do primeiro ciclo e das turmas em isolamento, deveriam 

regressar, a partir de quinze de janeiro, à escola, gerou uma aparente contradição e algum 

sentimento de fragilização no agrupamento.  

 

- Reafirmou a concordância com a prioridade às medidas necessárias à proteção da saúde 

da comunidade escolar e, consequentemente, neste contexto, da manutenção da suspensão 

das atividades letivas presenciais e respetiva implementação do plano de ensino à 

distância.  

 

- O presidente do conselho geral interveio revelando preocupação devido à situação 

referida e manifestou solidariedade para todos os que colocam a defesa da saúde em 

primeiro lugar, nomeadamente o diretor, o conselho municipal de proteção civil, os 

encarregados de educação, o pessoal docente e não docente, os alunos e demais entidades 

representadas nesta reunião.  
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- A representante do pessoal não docente, Teresa Carrufa, evidenciou solidariedade com 

os membros deste conselho e informou que os assistentes operacionais têm feito um 

esforço significativo para evitar comportamentos menos corretos de alguns alunos, no 

que diz respeito às normas sanitárias.  

 

- Foi referido que, apesar de não se encontrarem ainda ativos os serviços da empresa de 

limpeza, por atraso que não é da responsabilidade do agrupamento, os assistentes 

operacionais continuam a implementar, na medida do possível e num esforço continuado, 

as normas de higiene, limpeza e segurança.  

 

- Foi referido que, no exterior e imediações da escola, há, por vezes, alguns alunos que 

parecem não cumprir as normas sanitárias, nomeadamente o uso de máscara e o 

distanciamento físico, sendo que, para evitar ajuntamentos dos mesmos e quebra das 

regras, se justifica a suspensão das atividades letivas, neste contexto pandémico.  

 

- O presidente do conselho geral fez também uma referência à entidade “Escola Segura” 

entendendo-se que poderia ser mais presente e mais proativa na dissuasão de eventuais 

comportamentos incorretos de alunos na via pública contígua aos estabelecimentos 

escolares.  

 

- A representante dos encarregados de educação corroborou a ideia de que é muito difícil 

ou impossível controlar alguns comportamentos de risco de contágio dos jovens nas atuais 

circunstâncias. 

 

- O representante do município, João Muacho, reafirmou que há total abertura do 

município e do agrupamento para atender as crianças cujos pais tenham que trabalhar, 

bem como as crianças que necessitam de medidas no âmbito da educação especial e que, 

se for necessário, a câmara municipal está disponível para emitir e entregar declarações 

de isolamento profilático por Covid 19, para tal poderão solicitá-las, ligando para a central 

telefónica, dado que há vários funcionários do município  a trabalhar diretamente em 

todos os assuntos sobre Covid 19.  
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- O presidente do conselho geral fez uma síntese das principais linhas de análise e 

preocupações emanadas pelos intervenientes na reunião, confirmando que todas se 

conjugaram para o mesmo propósito, a defesa impreterível da saúde da comunidade 

escolar e campomaiorense.  

 

- Os membros do conselho geral presentes concordaram que este órgão se associe e se 

solidarize com as propostas e decisões já tomadas que vão no sentido da impreterível 

salvaguarda da saúde da comunidade escolar e campomaiorense, que, na situação atual, 

se consubstancia na manutenção da suspensão das atividades letivas e encerramento das 

escolas para esse efeito. 

 

 

O Presidente do Conselho Geral 

26 de janeiro de 2021 

Pedro Reis 

 


