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Circular n.º 14 - 2019/2020
Lisboa, 9 de março de 2020

A todos os Pais e Encarregados de Educação,

Face à situação atual relacionada com o COVID-19, considerando as recomendações
da Direção-Geral de Saúde e a necessidade de proteger toda a comunidade educativa, vimos
disponibilizar o Plano de Contingência do Colégio de Santa Doroteia.
Este plano define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação
da resposta do Colégio a esta situação, pelo que sublinhamos a importância da sua leitura e
o cumprimento responsável dos seus procedimentos.
Vimos ainda solicitar a todos os Pais, a fim de podermos acompanhar os nossos Alunos
de modo mais próximo, neste novo contexto, que informem os Responsáveis de Turma dos
seus educandos sempre que estes não venham ao Colégio, referindo o motivo da ausência.
Para além disso, informamos que sentimos necessidade, enquanto medida
preventiva, de proceder ao cancelamento das visitas de estudo e dos T3 agendados para esta
semana. Posteriormente, será feita uma avaliação das condições de realização caso a caso,
tendo em conta o evoluir da situação. Esta decisão foi devidamente ponderada, tendo sido
tomada por razões de proteção e de prevenção. Compreendemos que esta medida
desencadeia alterações ao Plano Anual de Atividades, o que lamentamos, mas consideramos
que o Colégio tem um papel relevante na proteção da saúde e segurança de todos os que
fazem parte da nossa comunidade educativa.
Agradecemos, mais uma vez, a colaboração e o envolvimento efetivo de todos nesta
fase que nos afeta, sabendo que, em conjunto, saberemos dar a resposta mais adequada aos
desafios com os quais nos deparamos. Contamos, pois, com Todos.
Com amizade,

Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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