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Circular n.º 12 - 2019/2020
Lisboa, 28 de fevereiro de 2020
A todos os Pais e Encarregados de Educação,
Na sequência dos últimos desenvolvimentos relativos à propagação do surto
coronavírus, vimos disponibilizar, em anexo, as últimas recomendações da Direção Geral
de Saúde (DGS), emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a qual solicitamos
uma leitura cuidada.
Salientamos que é muito importante estarmos todos atentos e vigilantes, uma vez
que não podemos ficar indiferentes ao avanço que o vírus Covid-19 tem preconizado de
forma tão rápida e descontrolada. Internamente temos estado a monitorizar a situação e a
reiterar junto de todos a necessidade de desenvolvermos regras de prevenção e higiene
das mãos, nomeadamente lavando-as regularmente com água e sabão. Devemos estar
atentos ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldades respiratórias e caso apareça
alguns destes sintomas o Aluno não deve vir para o Colégio, mas deve contactar de
imediato o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as suas orientações.
Sabendo que o período de férias de carnaval é, muitas vezes, aproveitado para um
tempo de férias no estrangeiro, vimos deixar as seguintes recomendações para todos os
que regressaram de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus,
como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão. Assim, “nos 14 dias
após o regresso deve:
 Promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em
locais muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto
atividade letivas e profissionais);
 Evitar cumprimentos com contacto físico.”
De facto, de acordo com a DGS e com o Ministério da Educação (DGEsTE), “ não há
indicações para impedir o acesso dos alunos, docentes e não docentes à escola mas estes
devem estar atentos a eventuais sintomas e devem entrar em contacto imediato com as
autoridades de saúde.”
Esta é uma situação que exige o envolvimento e a atenção cuidada de todos, pelo
que reiteramos a nossa preocupação e vigilância e reforçamos a importância do
cumprimento das recomendações divulgadas. Com a colaboração e o envolvimento efetivo
de todos, estaremos mais tranquilos e seguros e a contribuir para fazer face a este
problema de escala global. Cremos que estamos a viver uma daquelas situações em que se
pede uma colaboração séria, ativa e de mãos dadas. Pedimos, portanto, a todos o
cumprimento do dever de informar e aceitar do mesmo modo as informações do Colégio.
Agradecemos a compreensão e o empenho de todos.
Com amizade,

Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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