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Pais e professores aderiram ao processo

Diretores acreditam  
na melhoria do ensino 
sem turmas em casa
Reforço da 
vacinação a 
professores 
marcado por 
falhas no portal. 
Casa aberta vai 
manter-se na 
próxima semana

2.º PERÍODO Escolas, creches 
e centros de atividades de 
tempos livres (ATL) vão rea-
brir na segunda-feira e com 
a garantia de que um caso 
positivo já não vai enviar 
para casa uma turma intei-
ra em isolamento. Diretores 
e Confederação de Pais acre-
ditam que a mudança irá fa-
cilitar a recuperação das 
aprendizagens. 

“Vai evitar o que aconte-
ceu centenas de vezes no 
primeiro período e deixa de 
ser um constrangimento 
para o plano de recuperação 
das aprendizagens”, defen-
de o presidente da Associa-
ção de Diretores (ANDAEP). 
Filinto Lima pede que o re-
ferencial enviado às escolas 
em setembro seja atualiza-
do para que as novas regras 
possam ser cumpridas.   

A Direção-Geral de Saúde 
atualizou a norma relativa 
aos isolamentos e contactos 
de risco. Além dos infeta-
dos, só os coabitantes, como 
irmãos, ficarão em isola-
mento. Os contactos de bai-
xo risco, como colegas de 
turma, devem ser testados 
até três dias após a deteção 
do caso. Os pais, garantiu 
ontem o primeiro-ministro, 
vão continuar a receber 
apoio da Segurança Social, 
em caso de isolamento das 
crianças. 

“Estamos muito felizes. O 
lugar dos alunos é na escola 
com os professores e é bom  
não ter sistematicamente 
turmas em casa”, defende 
Manuel Pereira, presidente 
da Associação Nacional de 
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Dirigentes Escolares. “Espe-
ramos um segundo e tercei-
ro períodos com mais nor-
malidade. Vai evitar-se o 
vaivém que causava grande 
instabilidade”, sublinha o 
presidente da Confap, Jorge 
Ascenção. 

O líder da Fenprof vê na al-
teração a vantagem de pas-
sar a haver “uniformização” 
nos isolamentos a nível na-
cional. No entanto, frisa 
Mário Nogueira, também é 
importante que todos se va-
cinem o que, entre as crian-

ças dos 5 aos 11 anos, ainda 
“está longe de acontecer”. 

EMITIDAS MAIS SENHAS  
Diretores e Fenprof recebe-
ram ontem inúmeras quei-
xas de professores e funcio-
nários que não conseguiram 
pedir senha digital para se 
vacinarem. Filinto Lima re-
ceia que possa ter sido “uma 
tarde desperdiçada” que po-
nha em causa a vacinação de 
todos os profissionais até 
domingo. O coronel Penha 
Gonçalves admitiu, em en-
trevista à RTP3, que isso 
possa acontecer e garantiu 
que “quem não for vacina-
do durante este período 
pode receber a inoculação 
no mesmo regime durante 
a próxima semana”. 

Os Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde garan-
tiram estar a realizar “inter-
venções técnicas” no portal 
e que, nos próximos dias, se-
rão disponibilizadas mais 
senhas. �

Levar a vacina 
para conseguir 

ter tranquilidade

RETRATO

AVEIRO Tranquilidade. Este 
foi o motivo mais invocado, 
ontem, no Centro de Saúde 
de Aveiro, por professores 
que foram receber a terceira 
dose da vacina contra a covid-
-19 e pelos pais de alunos que 
se deslocaram para levar a 
primeira dose. O processo ar-
rancou decorre até domingo. 

“Já lhes tem sido roubada 
tanta coisa, que não queria 
ser responsável por lhes 
roubarem mais”, explicou 
José Carvalhosa, que levou 
os filhos, Tiago, a frequen-
tar o 4.º  ano, e Martim, que 
está no 2.º , a tomarem a va-
cina. Desta forma, espera 
conseguir mais “tranquili-
dade” e “liberdade”.  

“Costumávamos fazer 
muitas coisas com eles, dar 
passeios e ir a todo o lado. 
Quisemos que tomassem a 
vacina por uma questão de 
precaução e para que, no fu-
turo, se surgirem situações 
em que não se podem fazer 
determinadas atividades ou 

entrar em alguns locais por 
falta de vacina, estejamos à 
vontade”, acrescentou.  

A professora Mafalda Cra-
vo, que foi vacinar a filha 
Laura, de oito anos, e depois 
tratar do seu reforço, defen-
de que “é uma mais-valia” 
que traz “tranquilidade”. “É 
essencial, tendo em conta o 
número de casos”, disse Pa-
trícia Oliveira, que levou a 
filha, Iara, de 9 anos, a to-
mar a primeira dose.   

Do outro lado do Centro 
de Saúde, por volta das 10 
horas, docentes e funcioná-
rios das escolas faziam fila. 
Vários queixaram-se de não 
ter conseguido senha digi-
tal, uma vez que o sistema 
estava em baixo, mas pude-
ram na mesma ser vacina-
dos. Segundo apurou o JN 
junto de fonte dos Serviços 
Partilhados do Ministério 
da Saúde, um “pico brutal 
de acessos” dificultou o fun-
cionamento do sistema. � 
ZULAY COSTA  

AVEIRO.  
José Carvalhosa 
levou os dois 
filhos, Tiago, que 
está no 4. º ano, 
e Martim, que 
está no 2.º 
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crianças entre os 5 e os 11 
anos foram vacinadas on-
tem, bem como 23 mil 
professores e funcionários 
de escolas e 4900 de cre-
ches. Até domingo, estão 
agendadas mais 105 mil 
crianças.
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