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COVID-19 

15 de março de 2020 

 

Caros pais e encarregados de educação, 

Na sequência de um comunicado recebido da Secretária de Estado da Ação Social, confirmamos o 

encerramento de todas as respostas sociais do Jardim de Infância Dom Pedro V desde o dia 16 

de março até ao dia 9 de abril.  

Fomos também informados que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 

através do Instituto da Segurança Social, continuará nos próximos dias a fornecer orientações às 

instituições sobre esta situação, que é nova para todos nós, pais e encarregados de educação, 

funcionários e dirigentes. Estamos todos em fase de adaptação a uma nova realidade, ainda que 

temporária, pelo que apelamos à serenidade e à compreensão de todos perante algumas dúvidas 

ou inconvenientes que todos iremos certamente sentir durante este período, mas que iremos 

também ultrapassar em conjunto. 

Agradecemos que se mantenham atentos ao nosso site (www.dompedrov.com) e à nossa página 

de Facebook, onde poderão consultar informações de uma forma prática, pois sempre que a 

Direção tiver novidades emitirá um comunicado. Ainda assim, caso exista necessidade de 

contactar a Instituição para questões urgentes durante o período de encerramento, poderão 

utilizar os contactos à distância indicados abaixo, com preferência pelo email (o telefone apenas 

em horário de expediente). Estaremos de prevenção para responder, mas lembramos que, nas 

circunstâncias atuais, a nossa capacidade e rapidez de resposta pode estar condicionada.  

• Secretaria: Telefone 961345118 | Email secretaria@dompedrov.com 

• Coordenação Pedagógica (Sandra Veladas): Telefone 961345110 | Email coord.pedag@dompedrov.com 

• Coordenação Administrativa (Pedro Graça): Telefone 961345111 | Email coord.admin@dompedrov.com 

De acordo com as instruções que recebemos, fazemos um apelo a que, caso tenham 

conhecimento de crianças, pais e encarregados de educação ou outras pessoas com quem tenham 

mantido contacto próximo, e que apresentem sintomas suspeitos ou que sejam declarados casos 

confirmados pela DGS, contactem o Dom Pedro V com a máxima brevidade, para que possamos, 

em conjunto com a DGS, identificar eventuais cadeias de contágio e tomar as devidas medidas 

profiláticas. 

http://www.dompedrov.com/
https://www.facebook.com/DomPedroV/
mailto:secretaria@dompedrov.com
mailto:coord.pedag@dompedrov.com
mailto:coord.admin@dompedrov.com
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Terminamos relembrando que foi decretado o estado de alerta no nosso país, onde todos 

coletivamente e cada um de nós individualmente temos deveres e direitos, em defesa da saúde 

pública, que é também a de cada um. Reforçamos ainda os conselhos da DGS, que nunca é 

demais relembrar:  

• Medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com 

um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de 

papel no lixo; 

• Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou 

após contacto direto com pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20 segundos (o tempo 

que demora a cantar os “Parabéns”) com água e sabão ou com solução à base de álcool a 

70%; 

• Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória; 

• Evitar tocar na cara com as mãos; 

• Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado. 

As pessoas que correm maior risco de doença grave por COVID-19 são os idosos e pessoas com 

doenças crónicas (ex: doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares). A maioria das pessoas 

infetadas apresentam sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros a moderados: 

• Febre (T>37,5ºC) 

• Tosse 

• Dificuldade respiratória (Falta de ar) 

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência 

renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera sem sequelas. 

A prevenção depende de cada um de nós! Cumpram as medidas de prevenção recomendadas 

pela DGS (www.dgs.pt), evitem os contactos sociais para evitar contagiarem ou serem 

contagiados. Sendo possível, fiquem em casa. 

Contem connosco. Contamos convosco! 

Obrigado. 

A Direção do Jardim de Infância Dom Pedro V 

 

http://www.dgs.pt/

