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Caros Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos do 5.º ano, 

 

 

Como certamente já saberão, ontem, uma turma do 5.º ano ficou em isolamento 

profilático, com regime de ensino à distância, enquanto medida preventiva por ter havido um 

caso positivo para a COVID-19, na turma. Temos vindo a fazer uma gestão diária das diferentes 

situações que estão a ocorrer no Colégio, procurando sempre, por um lado, proteger a saúde 

de todos e a mitigação das cadeias de transmissão do vírus, mas tendo também como 

preocupação a importância da presença física dos nosso Alunos, sobretudo os mais novos, no 

ambiente escolar e nas rotinas de aprendizagem em contexto de sala de aula. 

Continuamos a salientar a necessidade de mantermos todos os procedimentos de 

segurança previstos no Plano de Contingência do Colégio e contamos com a colaboração de 

todos. Uma vez que o espaço de recreio é comum às turmas do 5.º ano, é muito importante 

estarem atentos a eventuais sintomas e, em caso de dúvida, entrem de imediato em contacto 

com a linha de Saúde 24,  

Tínhamos projetado para o atual ano letivo a celebração da festa de Natal, no Colégio, 

com os Alunos do 5.º ano e as suas famílias. Considerando a evolução dos casos, 

nomeadamente ao nível do 2.º ciclo, e após uma cuidada reflexão, sentimos que o melhor é 

realizar esta festa em moldes diferentes. O momento do espetáculo musical não será 

presencial, será gravado para que possa ser enviado aos Pais dos Alunos do 5.º ano e 

visualizado por toda a Comunidade Educativa na Manhã de Natal, no dia 17 de dezembro. 

Contamos realizar a Eucaristia de Natal no dia 11 de dezembro, sábado, com todas as famílias 

destes nossos Alunos mais novos, mas, de qualquer modo, aguardamos ainda pelo evoluir da 

situação. Posteriormente, daremos mais informações. 

Agradecemos a confiança e compreensão, esperando que consigamos viver com toda a 

alegria esta quadra natalícia.  

Com toda a amizade,  

 

Maria João Rodrigues 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 

 


