CONSTRUIR COMUNIDADES ABERTAS E FELIZES
PARA A TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO

COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA
Circular n.º 2 - 2020/2021
Lisboa, 30 de setembro de 2020
Caros Pais e Encarregados de Educação,
Decorridos os primeiros dias de aulas, tendo em conta as novas rotinas e os
procedimentos que o tempo atual nos exige, vimos partilhar com todos a reflexão que temos
vindo a fazer e que tem acompanhado as mudanças propostas. Desenvolvemos um trabalho
sustentado e aberto a diferentes perspetivas e opiniões para que seja sempre possível
melhorar o ambiente do Colégio. Queremos continuar a proporcionar a todos os nossos
Alunos as condições para que construam laços afetivos e valorativos que contribuam para a
sua formação integral, tendo em conta a realidade do mundo atual.
Queremos, ainda, sublinhar o contributo reflexivo que vários Pais e Encarregados de
Educação nos fizeram chegar de diversas formas, permitindo-nos uma leitura mais
distanciada e, ao mesmo tempo, próxima de alguns dos procedimentos que adotámos. Foi,
igualmente, determinante ouvir e analisar o ponto de vista dos nossos Alunos. A sua voz é
sempre uma oportunidade para a análise comprometida da realidade. E a perspetiva dos
Professores e de todos os Educadores que connosco trabalham são igualmente uma
oportunidade de diálogo e de debate construtivo que nos fortalece enquanto visão e missão
educativa.
Assim, foram avaliadas em Direção os seguintes aspetos:
1. Utilização dos telemóveis e de outros equipamentos eletrónicos no Colégio:
Partindo do pressuposto de que continuaremos a trabalhar no sentido de ajudar os
nossos Alunos a saberem fazer um uso responsável e adequado destas tecnologias e,
reiterando que a sua utilização deve ser considerada como ferramenta pedagógica ao
serviço das aprendizagens e do ensino, compreendemos que esta intencionalidade deve
ser configurada de forma gradual e cumulativa. E que a livre permissão do seu uso,
sobretudo, aos Alunos mais novos, no recreio, em regime de “autonomia” requer, ainda,
um processo construtivo apoiado e desenvolvido por todos os educadores.
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Assim, concluímos que os Alunos do 2.º Ciclo (5.º e 6.º ano) não podem utilizar o
telemóvel e/ou outro equipamento eletrónico, no Colégio, entre as 8h30 e as 16h40,
pelo que só os devem trazer para o Colégio, se os Professores o solicitarem, informando
os Pais, por email, da sua utilização, em sala de aula.
Todos os outros Alunos, do 3.º Ciclo e do Secundário, deverão usar estas tecnologias
apenas com uma finalidade pedagógica e formativa. Salientamos que continuaremos a
monitorizar este procedimento e sempre que seja necessário voltaremos a avaliar a
situação. Sabemos que as dinâmicas de aula são, hoje, cada vez mais adaptadas a estes
equipamentos, contudo, sempre que sejam utilizados indevidamente, os Professores e os
Vigilantes estão avisados de que devem retirá-los e entregá-los aos Responsáveis de
Turma, que só os devolverão após uma conversa com os Pais. Fica, ainda, interdito o seu
uso na Capela, no Auditório, nas Bibliotecas, no Sítio do Nunca e no Refeitório, bem
como nas visitas de estudo, dias de reflexão e passeios de turma, caso venham a
acontecer.
2. Recreios:
Temos consciência de que os espaços definidos para o recreio dos Alunos do 2.º ciclo,
mais habituados a que estes espaços ainda tenham uma imagem e configuração mais
infantil, não estão equipados nem disponibilizam materiais que possam ser motivadores
e estimulantes. Todavia, sabemos que a maioria desses equipamentos não é permitida
por possibilitarem a partilha e o contacto entre Alunos, potenciadores de riscos de
contágio. Apesar de tudo, estamos a desenvolver esforços para tornar o espaço mais
acolhedor e apropriado a estas faixas etárias. Contaremos com as ideias dos Alunos e a
criatividade dos Professores. Tudo isto não invalida que os Alunos possam trazer de casa
os materiais que lhes permitam jogar e/ou brincar, como por exemplo, os jogos
tradicionais, saltar à corda, jogar ao peão, etc.
Sabemos que os jogos com bola são sempre os mais desejados por todos os Alunos mas,
infelizmente, são desaconselhados por requererem uma prática sistemática de
desinfeção da bola entre cada utilização, o que é impraticável.
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3. Lanches e Almoços:
Temos vindo a observar que os nossos Alunos comem os lanches da manhã ou da tarde,
circulando pelos corredores sem a máscara. Infelizmente essa atitude não poderá ser
permitida, exatamente por possibilitar que circulem durante algum tempo, próximos uns
dos outros, sem proteção individual. Assim, só é permitido tomar os lanches, sentados,
nos diferentes locais indicados, no interior e no exterior.
Relativamente ao almoço dos Alunos do ensino secundário, clarificamos que só é
permitido comer fora do refeitório ou do bar dos cestos, sanduíches e lanches ligeiros.
Não estão autorizadas as refeições, nas salas de aula ou corredores, com o uso de
talheres, termos e/ou em pratos/caixas térmicas.
Queremos continuar a permitir que as refeições sejam tomadas com todas as condições
asseguradas de limpeza, higiene e em segurança para todos. Assim, decidimos que,
todos os Alunos que

comem a

sua refeição

trazida de casa, no Colégio,

independentemente de ser de cesto ou ligeira, dentro ou fora do bar dos cestos, passam
a pagar uma taxa de utilização no valor de 10€/mensais, substituindo o pagamento do
serviço de refeitório de cestos que era de 21€/mensais.
Como sabemos tempos diferentes exigem medidas diferentes e, por isso, solicitamos a
colaboração de Todos na implementação destes novos procedimentos.
Com toda a amizade,
Maria Cabanas
Ir. Margarida Ribeirinha
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