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Circular n.º 13 - 2019/2020
Lisboa, 1 de março de 2020
A todos os Pais e Encarregados de Educação,

Atendendo às últimas comunicações que temos vindo a receber de Pais e
Encarregados de Educação dos nossos Alunos, relativas à propagação do novo Coronavírus,
vimos reiterar e complementar a informação disponibilizada na circular n.º 12, do dia 28 de
fevereiro.
Assim, apesar da Direção Geral de Saúde (DGS) não ter emitido indicações que
impeçam o acesso dos Alunos à escola, a Direção do Colégio aconselha a que todos os Alunos
que tenham estado numa das áreas definidas com transmissão comunitária ativa do novo
Coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, fiquem
em casa durante o período recomendado pela OMS, de 14 dias. Para fazer face a este
constrangimento, solicitamos a todos os Pais de Alunos que estejam nesta situação que
informem os respetivos Responsáveis de Turma para que possam ser desencadeadas
estratégias de superação da ausência às atividades letivas. Compreendemos a preocupação
que nos afeta a todos e julgamos que é imperativo que, nesta fase crítica, cada um tenha a
capacidade de avaliar responsavelmente cada situação, considerando cada caso
individualmente mas em articulação com o bem comum. Sabemos que esta análise poderá
não ser imediata e facilmente aceite, mas acreditamos que com a disponibilidade e empenho
de todos, seremos capazes de contribuir para um ambiente tranquilo e sereno que todos
valorizamos no Colégio. Esta mesma indicação é disponibilizada a toda a comunidade
educativa, nomeadamente a todos os trabalhadores do Colégio.
Informamos, ainda que, durante esta semana os Professores do Departamento de
Ciências farão, nas suas aulas, referência a esta temática, esclarecendo e informando todos
os seus Alunos e alertando para a necessidade de todos adotarmos medidas preventivas. Para
além disso, vamos redobrar as ações intercaladas de limpeza nas salas de aula, bem como
nas zonas comuns do Colégio. Em todas as casas de banho já está disponível o uso de sabão
azul e branco e estamos a aguardar a receção da encomenda, já feita, de dispositivos de
desinfeção para todo o Colégio. Continuaremos a reforçar nos nossos canais de comunicação
todos os procedimentos e recomendações veiculados pela DGS.
Continuamos a contar com o empenho de Todos.
Com amizade,
Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
Colégio de Santa Doroteia – Ano letivo 2019/2020
Av. Marechal Craveiro Lopes, 1 - 1749-012 Lisboa | Tel.:217 570 311 | Fax:217 590 061
www.csdoroteia.edu.pt | email: csdoroteia@csdoroteia.edu.pt

