
SOB�Al de monTE AGRAÇO 

DELIBERAÇÃO 

SUSPENSÃO DA ATIVIDADE LETIVA NO CONCELHO 

O executivo da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, reunido no dia 20 de 

janeiro de 2021, e tendo em consideração o agravamento da situação epidemiológica 

verificada a nível nacional e no contexto escolar no concelho de Sobral de Monte Agraço, 

onde atualmente se verifica: 

- a ausência de 39 elementos do pessoal docente (num total de cerca de 150) da

sua atividade letiva: 4 por teste positivo à Covid-19; 8 com declaração de risco;

16 em isolamento profilático, 8 com atestado médico e 5 por assistência a

familiares;

- a ausência de 7 Assistentes Operacionais (num total de cerca de 40 elementos

de pessoal não docente) da sua atividade: 1 por teste positivo à Covid-19 e 6 em

situação de isolamento profilático;

- a existência de 11 turmas (2 de pré-escolar, 6 de 1º ciclo e 3 de 2º, 3º ciclos e

Secundário) em situação de ausência da escola por motivo de isolamento

profilático ou por falta de professor/educador e/ou Assistente Operacional;

- turmas de 2º e 3º ciclos e do ensino secundário com apenas 2 ou 3 aulas, em

alguns dias, por falta de professores, o que conduz à permanência dos alunos no

espaço da escola ou na vila, propiciando atitudes que não vão ao encontro das

diretrizes inerentes ao atual Estado de Emergência;

Este acréscimo de casos em contexto escolar implica necessariamente um trabalho 

acrescido, por parte da Unidade de Saúde Pública concelhia, no que se refere aos 

rastreies, inquéritos epidemiológicos e testagem necessários, prejudicando a 

capacidade de resposta desta entidade aos restantes casos na comunidade. 

Assim, e perante a constatação desta situação, deliberou, por unanimidade, propor à 

Direção do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral e à Unidade de Saúde 

Pública de Sobral de Monte Agraço, a suspensão da atividade letiva presencial nos 

estabelecimentos escolares do Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral 

(AEJICS), até que a mesma se justifique, com monitorização da situação. 

Sobral de Monte Agraço, 21 de Janeiro de 2021 


