COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
2019-2020

Circular n.º 16 - 2019/2020
Lisboa, 13 de março de 2020
A Todos os Pais e Encarregados de Educação,
Assistimos, ontem à noite, a uma comunicação que veio corroborar a decisão que já tínhamos
tomado, na quinta-feira, de suspensão das atividades letivas e não letivas, para evitar o perigo de
contágio eminente do COVID-19, não havendo condições para manter as atividades no Colégio e o
distanciamento social que as autoridades de Saúde solicitam.
Este é, agora, um tempo de reorganização de todas as nossas planificações de trabalho e um
tempo que requer uma nova forma de desenvolver ritmos de trabalho e de estudo. É nesse sentido
que já estamos a trabalhar, mas aguardamos, ainda, as orientações e as diretrizes que o Ministério
da Educação disponibilizará. É preciso continuar a trabalhar em consciência e de forma estruturada,
pelo que, apelamos a Todos os Pais compreensão e que aguardem as nossas comunicações e
orientações. Sabemos da importância de construirmos, em conjunto, planos de trabalho e de estudo,
em novos contextos, mas sempre numa lógica coerente e pedagógica.
Queremos, ainda, dizer que temos recebido inúmeras comunicações de Pais, que muito
agradecemos, e que nos têm dado testemunhos de apoio e confiança, mas queremos informar que,
infelizmente, não estamos a conseguir dar uma resposta individualizada a cada uma e que esperamos
que compreendam a nossa dificuldade. Continuamos atentos às preocupações e sugestões que nos
têm feito chegar.
Assim, informamos que os Alunos podem vir buscar os seus materiais, nos próximos dias, de
segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 17h00 e que se devem dirigir à portaria central para
solicitar o encaminhamento até à respetiva sala de aula. Estão a funcionar no Colégio serviços mínimos
de atendimento, na secretaria e na portaria, mas aconselhamos que preferencialmente a comunicação
seja feita via e-mail ou por telefone.
Reiteramos

a

informação

de

que

nos

comuniquem

(para

o

e-mail

info.covid-19@csdoroteia.info) caso se verifique alguma alteração no vosso contexto familiar em
relação à situação COVID-19 e sublinhamos a necessidade de ajudarmos os nossos Alunos a
compreenderem a importância de realizarem distanciamento e contenção social, segundo as diretivas
da DGS, não participando em eventos públicos, festas e outras atividades que mobilizem várias
pessoas.
Atualizaremos toda a informação sempre que se justifique, para que possamos, em conjunto,
dar uma resposta favorável a esta situação tão preocupante.
Com toda a amizade,
Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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