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INFORMAÇÃO Nº 6 (10.01.2022) 

Exmo. (a) Professor(a),  

 
Em seguimento de notificações casos positivos por parte da comunidade educativa à infeção SARS-

CoV-2 e apesar das medidas de redução da transmissão do vírus SARS-CoV-2 adotados pelo 

Conservatório, determina-se os procedimentos e as medidas a adotar: 

Procedimentos:  

1. Em caso de contatos com casos positivos devem cumprir o estipulado no documento em 

anexo. 

2. Solicitamos que informe para o email pessoal.cepam@edu.madeira.gov.pt todos os casos 

positivos ou isolamento de docentes e não docentes. 

3. Em caso de isolamento deve ser entregue a justificação no serviço passada pela Secretaria da 

Regional da Saúde, disponível nas plataformas digitais.  

4. Em caso dos docentes ou não docentes com infeção confirmada por SARS-Cov2 deverão 

regressar aos serviços após certificado de alta. 

5. Procedimentos para aulas online: 

 

Procedimentos no caso do próprio em isolamento 

 
ISOLAMENTO PROFILÁCTICO OU INFECÇÃO SARS-COV2 

- resumo - 
 

MEDIDAS OBSERVAÇÕES 

 

• O professor que se encontre em 
isolamento profilático ou com infeção 
confirmada por SARS-Cov2 deverá 
sempre informar o Diretor Pedagógico 
entregar documento comprovativo 
nos Serviços Administrativos e; 
 

•  Poderá continuar a lecionar através 
das ferramentas online disponíveis 
bastando para tal que solicite 
autorização à Direção Pedagógica.  

 
 

• Ao professor que não pretender 
lecionar nestas condições será 
marcada falta de presença, 

 

• Pede-se ao professor o favor de 
informar os serviços administrativos se 
pretende que sejam estes a informar os 
alunos acerca da transição das suas 
aulas para regime online ou da ausência 
por determinado período de tempo.  

mailto:pessoal.cepam@edu.madeira.gov.pt
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devidamente justificada através de 
documento próprio; 

 

• No caso de haver infeção confirmada, 
deverá o professor informar se se 
encontra em condições físicas de criar 
tarefas e/ou lecionar aulas online, uma 
vez que, como é do conhecimento 
geral, existe a possibilidade de ser 
portador da infeção de forma 
assintomática. 

 

 

 

Procedimentos dos docentes no caso de alunos em isolamento  

 
ISOLAMENTO PROFILÁCTICO OU INFECÇÃO SARS-Cov2 

- resumo - 
 

MEDIDAS OBSERVAÇÕES 

 

• O professor de instrumento tem a 

obrigação de dar a aula online no 

horário normal, outro horário a 

combinar ou colocar tarefa na 

plataforma Teams; 

 

• No caso de a aula não acontecer no 

horário normal, deverá ser marcada 

falta uma vez que não existe 

controlo por parte do professor da 

situação do aluno nesse horário (a 

falta será justificada pela Direção de 

Turma); 

 

• O professor de Formação Musical e 

Classe de Conjunto deverá colocar 

uma tarefa na plataforma Teams por 

cada aula de ausência. 

 

• No caso de haver infeção 

confirmada, deverá o E.E. informar 

se o seu educando se encontra em 

 

• O contacto direto com os professores 

é uma mais-valia no ensino artístico, 

por isso, pede-se aos professores que 

forem informados por parte do E.E. 

acerca do isolamento profilático ou 

infeção por SARS-Cov2 de um seu 

aluno, o favor de fazerem chegar essa 

informação aos serviços 

administrativos na forma de e-mail 

para: 

alunos.cepam@edu.madeira.gov.pt  

 

• À data do lançamento das avaliações, 

pede-se que seja verificado o número 

de faltas injustificadas dos alunos 

uma vez que um período de 

isolamento profilático sem a devida 

informação aos serviços e/ou direção 

de turma serão o suficiente para um 

acumular significativo de faltas. 

 

mailto:alunos.cepam@edu.madeira.gov.pt
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condições físicas de realizar tarefas 

e/ou participar em aulas online, uma 

vez que, como é do conhecimento 

geral, existe a possibilidade de ser 

portador da infeção de forma 

assintomática. 

 
 

 

 

Medidas excecionais: 

1. Durante a semana de 10 a 15 de janeiro 2022, estão suspensas as seguintes aulas: 

a. Classes de conjunto que incluam instrumento de sopros; 

b. Coros com mais de 20 alunos; 
 

 

Relembramos as medidas de segurança dentro da escola:  

1. Obrigatório o uso de máscara ao(s) aluno(s) a partir dos 6 anos de idade, docentes e não docentes; 

2. Quando espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com o braço;  

3. Higienizar as mãos com maior frequência;  

3. Não partilhar objetos de uso pessoal nem comida;  

5. Desinfetar os instrumentos, banco e/ou cadeira antes de sair da sala; 

6. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória;  

7. Aconselhamos a testagem semanal. 

 

Pl’a Equipa de Segurança 

Rui Rodrigues  

Diretor Pedagógico 
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