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Comunicado n.º 12, de 15 de Janeiro de 2021. 

Assunto: Infecção por SARS-CoV-2 na comunidade escolar. 

 

Excepcionalmente, o habitual registo sumário do comunicado regular sobre o estado da pandemia na 

escola é completado com mais informações e explicações, devidas ao agravamento dos contágios que levou 

ao confinamento do país e, por arrasto, à necessidade de eu expor com mais profundidade a situação presente 

da escola. Anexo ao comunicado, avolumando-o, uma nota técnica do Sr. Prof. Delfim Dias, docente desta 

escola, que permite compreender melhor a política de contingência adoptada. 

 

Dos dois gráficos que estão em baixo, o da esquerda ilustra a evolução da pandemia no concelho de 

Paredes, de 1 de Outubro a 13 de Janeiro. É bem visível o início da 2.ª vaga, perto do dia 10 de Outubro, o 

pico, no dia 4 de Novembro, a longa descida que lhe sucedeu e que terminou no fim do ano, e o início da 3.ª 

vaga que já se prolonga por duas semanas.  

O segundo gráfico compara, à escala, a evolução da pandemia em Paredes, no Norte e na região de 

Lisboa e Vale do Tejo. É visível a gravidade da 2.ª vaga em Paredes, ao ponto de quase não se notar a vaga em 

Lisboa quando os gráficos se ajustam no mesmo referencial. À escala nacional, Paredes teve, nos primeiros dias 

de Novembro, 17 mil casos/dia. Voltando ao gráfico, é notória, em Janeiro, a inclinação quase vertical da curva 

verde (Lisboa e VT), cujo reflexo é o presente confinamento. 

 

 

  

 

Os números actuais de contágios em Paredes são ainda muito preocupantes, mas representam um terço 

do que já foi registado. Ao longo do 1.º período, Paredes foi um dos concelhos portugueses com mais 

incidência de covid-19. Contudo, embora nas escolas do país tivessem ocorrido algumas centenas de surtos 

(isto é, infecções em cadeia dentro das turmas da escola), contra todas as probabilidades não houve surtos na 

Escola Secundária de Paredes, nem sequer suspeitas de que algum aluno tenha sido contagiado por outro. 

 

Nada justifica, por conseguinte, alterar o plano de contingência aprovado pela USP de Paredes, isto é, o 

modo como a escola funcionou até ao Natal. Não alterar o que está definido significa manter, em cada sala de 

aula, as portas e as janelas abertas ou, em casos extremos de temperaturas baixas ou vento forte, as portas e 

os postigos abertos, com reforço do arejamento durante o intervalo.  

 



 

____________________________________________ 

 

Contra o frio que previsivelmente chegaria a Paredes no início do Inverno, contávamos com a defesa do 

sistema de aquecimento da escola. As circunstâncias extraordinárias da pandemia justificam o aparente 

paradoxo de se aquecer a escola com janelas e portas abertas. Previu-se que as condições das aulas seriam 

piores no 2.º período, mas aceitáveis, em qualquer caso, para o curso normal das aprendizagens. 

 

Nos dias 4 e 5 de Janeiro, apesar da vaga de frio surpreendente que se abateu no país, ainda houve 

alguma normalidade na escola, mas, na noite de 5 para 6, os sistemas de aquecimento dos blocos A e C 

colapsaram com o congelamento do líquido que corre na tubagem e o rebentamento do equipamento. Para 

cúmulo do azar, o conserto que a Parque Escolar já garantiu fazer, é complexo e demorado. 

 

Como se pode estudar consultando a nota técnica junta, a reacção a esta adversidade não é fechar 

janelas ou portas das salas de aula, porque essa opção desagua em surtos, em internamentos e em mortes. A 

comunidade escolar respondeu de forma exemplar, protegendo-se com mais camadas de roupa e com 

mantas.  

 

Com o auxílio inestimável da Associação de Pais e Encarregados de Educação, chegaram hoje à escola 

30 termoventiladores que já estão a funcionar nas salas dos blocos A e C. No dia 18, chegam mais 10 

aparelhos, e entretanto faltará menos tempo para a reparação completa do sistema de equipamento. 

 

Com máscaras, com distanciamento social, com os lugares fixos nas salas de aula, com os intervalos 

desfasados, com o sistema de bolhas a funcionar e com ventilação nas salas de aulas, isto é, no mínimo, portas 

e postigos abertos e arejamento da sala nos intervalos, estamos mais bem defendidos do contágio e, 

sobretudo, cumprimos o imperativo categórico ético de fazer o que está certo. 

 

Este comunicado é dirigido à comunidade educativa, também, portanto, aos pais e encarregados de 

educação. É verdadeiro e justo realçar que a maioria significativa dos alunos cumpre, dentro e fora da escola, 

as regras que estão definidas. Mas há excepções. Diariamente, lembro a alunos que circulam na periferia da 

escola a obrigação do uso de máscara e do distanciamento social. A máscara protege o próximo, e usá-la é 

agir solidariamente. Sintomas de doença obrigam a auto-confinamento, quer dizer, a permanecer em casa. O 

aluno que se considera corajoso por não usar máscara nem manter distâncias nem ficar em casa quando tem 

sintomas não é um bom camarada: é apenas egoísta, sem consideração pelos colegas nem pelos mais velhos. 

 

Finalmente, informo que o ponto de situação, às 12:00 horas de hoje, em relação aos números de 

infectados e aos casos de isolamento profiláctico (IP) na comunidade escolar, é o seguinte: 

— 84 Alunos infectados (mais 11 do que no fim do 1.º período), dos quais 76 curados. 

— 681 Alunos em IP (mais 49), tendo 638 regressado à escola. 

— 9 Professores/Assistentes infectados (mais 1 do que no fim do 1.º período). Regressaram 7 ao serviço. 

— 27 Professores/Assistentes em IP (mais 3), estando 2 em curso. 

 

Escola Secundária de Paredes, 15 de Janeiro de 2021.   

O Director: Francisco Queirós 
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Comunicado n.º 12, de 15 de Janeiro de 2021. 

Nota Técnica sobre a ventilação das salas de aula com temperaturas baixas 

 

Vários estudos demonstram que o número de infeções por bactérias ou vírus diminui com o aumento da 

ventilação dos espaços. À medida que os espaços são ocupados, a concentração de CO2 aumenta 

imediatamente e de forma abrupta (Figura 2), sendo possível relacionar a ventilação dos espaços com a 

concentração de CO2 (Tabela 1): 

 

Concentração de CO2/ppm Estado de ventilação do espaço 

~400 Ideal 

<600 Muito Bom 

<800 Bom 

<1000 Suficiente 

>1000 Mau 

 

Tabela 1 – Concentração de CO2 e estado de ventilação dos espaços 

 

A ventilação das salas de aula pode ser feita mecanicamente e naturalmente. Na escola, o sistema de 

ventilação mecânica só funciona corretamente no Bloco B. Este sistema não aquece o ar injetado nas salas, não 

sendo neste momento uma solução eficaz de ventilação. A solução que nos resta é a ventilação natural. A 

ventilação natural é tanto maior quanto maior for a diferença de temperatura entre o interior e o exterior da 

sala de aula. Assim, é fundamental aquecer as salas de aula (Figura 2 e Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Concentração de CO2 na Biblioteca – dia 4/01/2021 

16:43: início da ventilação mecânica | 16:58: abertura das janelas 

 

A ventilação mecânica produz uma diminuição linear da concentração de CO2. A ventilação natural 

acelera o processo. Em 30 minutos, a biblioteca ficou completamente ventilada – 410 ppm (condições ideais). 

O sistema de ventilação mecânica da biblioteca aquece o ar injetado – era a situação ideal para as salas de 

aulas.  
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Figura 2 – Concentração de CO2 na sala C20 – dia 4/01/2021 

Porta aberta, postigos abertos e aquecimento ligado 

 
O aquecimento permite manter a concentração de CO2 abaixo dos 800 ppm (valor acumulado), ou seja, o 

estado de ventilação da sala é Bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Concentração de CO2 na sala C20 – dia 4/01/2021 

Sequência: 13:00 horas: Porta aberta, postigos abertos e aquecimento desligado. 16:03 Início da aquisição de dados. 16:50: Abertura 

de 3 janelas da sala. 17:15 Fecho de duas das 3 janelas, ficando aberta a que se cruza com a porta. 

 

A ausência de aquecimento não permite manter a concentração de CO2 abaixo dos 800 ppm. A sala ficou 

ventilada, após a abertura das janelas das diagonais, durante cerca de 20 minutos. Depois disso, só ficou 

aberta a janela que cruza com a porta.  

 

Os ventiladores eléctricos podem ser uma solução para as semanas que se avizinham. 

 

15 de Janeiro de 2021. O Professor: Delfim Dias 

 


