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Circular n.º 15 - 2019/2020
Lisboa, 12 de março de 2020

A toda a Comunidade Educativa,
Como é do conhecimento de todos, durante o dia de hoje, não se realizaram as
atividades letivas e não letivas no Colégio, uma vez que, nos últimos dias, fomos sentindo
alguma intranquilidade face às notícias e às dúvidas que nos iam sendo colocadas sobre as
informações relativas às redes de contacto que cada um, de forma individual e familiar,
estabelece nas suas vidas. Efetivamente, cada um de nós vai tendo conhecimento de
diversas informações que geram insegurança e preocupação, como muito bem se
compreende, mas que, na verdade, afetam o normal funcionamento do Colégio.
Neste sentido, continuamos atentos ao evoluir da situação atual, classificada de
pandemia, sabendo que a dinâmica de propagação do vírus é muito rápida e que, apesar do
que foi anunciado em conferência pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, julgamos que
não temos ainda condições efetivas para retomar amanhã o funcionamento normal do
Colégio.
Considerando todas as orientações e recomendações preventivas, que temos vindo a
fazer junto de toda a Comunidade Educativa, queremos neste momento reiterar a
importância de assumirmos uma atitude urgente e responsável de contenção na
propagação do COVID-19.
Assim, como medida preventiva, apelamos ao bom senso de cada um para que
sejamos capazes de dar uma resposta adequada, restringindo ao máximo a nossa
circulação/convívio social, para o bem de todos. Pedimos também que nos informem caso
haja alguma alteração no vosso contexto familiar em relação a esta situação.
Sublinhamos que estaremos atentos ao decorrer dos acontecimentos nos próximos
dias e que até domingo à noite nos pronunciaremos no que diz respeito ao retomar das
atividades letivas.
Nestes tempos difíceis, convidamos todos a refletir nas palavras de Santa Paula
Frassinetti, “Sei pela fé e pela experiência que Deus nunca falta.”
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

