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Circular n.º 7 - 2020/2021 

Lisboa, 22 de janeiro de 2021 
 

   
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 

Face à evolução da pandemia, assistimos todos, ontem, à comunicação do Governo de 

encerrar as escolas a partir de hoje.  

Era expectável, uma vez que os números de infeções e óbitos por COVID-19 está diariamente 

a bater recordes e é urgente travar os contágios. Contudo, também fomos surpreendidos 

pela indicação de que entraríamos em interrupção letiva. 

Estando a correr bem o Ensino à Distância com as turmas que temos tido em casa em 

isolamento profilático, estávamos preparados para continuar com estas e começar, hoje, 

com as restantes. Contudo, sendo fiéis aos nossos valores cristãos, e defendendo a 

solidariedade e a cooperação entre todos, em ordem ao bem comum, vamos respeitar o 

Decreto n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro e interromper as aulas. 

Compreendemos a situação das famílias que se veem, de repente, com os filhos desocupados 

em casa, sem aviso prévio, sobretudo, aquelas cujos pais estão em teletrabalho ou em 

profissões ligadas aos serviços essenciais. Compreendemo-lo bem até porque sabemos que o 

ano letivo estava a decorrer a um bom ritmo, apesar de toda a conjuntura sanitária e social.  

Mantendo o espírito de família, vamos continuar a acompanhar numa relação de 

proximidade, de cuidado e de atenção a todos e a cada um dos nossos Alunos. E, porque 

somos sensíveis a toda esta situação, enviaremos a partir da próxima quarta-feira, algumas 

propostas lúdico-pedagógicas que permitam aos alunos ocupar o seu tempo durante esta 

pausa letiva. 

Posteriormente, serão dadas informações mais concretas a cada turma. 

Fazendo votos de que este tempo em casa seja vivido na esperança e na certeza de que 

cada um está a fazer a sua parte. 

Com toda a amizade, 

 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


