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Circular n.º 8 - 2020/2021 

Lisboa, 26 de janeiro de 2021 
 

   
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 

Esperamos que se encontrem todos bem de saúde. 

Vimos novamente ao vosso encontro para explicar o modo como pensámos apoiar os nossos 

Alunos neste período de interrupção letiva determinada pelo Governo. Pretendemos continuar a 

orientar as suas rotinas, vividas agora em casa, para que mantenham o ritmo de trabalho e uma 

dinâmica organizada.  

Prevê-se que a partir do dia 8 de fevereiro seja permitido retomarmos as atividades letivas, 

talvez apenas no modelo de ensino não presencial, mas até lá não queríamos deixar de estar 

presentes, orientando e desafiando os Alunos, dos diferentes níveis de ensino, a desenvolverem 

tarefas com sentido, que proporcionem desenvolvimentos múltiplos e interações favoráveis ao seu 

crescimento. Sabemos que as aprendizagens não-formais contribuem para essa construção formativa 

e poderão abrir possibilidades de estruturação interior. Nesse sentido, solicitámos a todos os 

Professores dos diferentes Departamentos Curriculares que propusessem atividades, de acordo com o 

Perfil do Aluno que desenvolvemos e tendo em conta os valores cristãos e humanistas que 

defendemos, para que sejam protagonistas da própria vida e agentes de transformação da realidade. 

Reconhecemos que esta interrupção não é em nada semelhante a todas as outras férias 

passadas, por isso, propomos que a mesma ganhe sentido e que, em conjunto com os Pais e 

Encarregados de Educação, possamos contribuir para a estimulação de tantas competências e 

capacidades que estão latentes nos nossos Alunos. Também sabemos que poderá ser difícil ficar em 

casa, longe dos amigos e com muito tempo para gerir, logo, parece-nos essencial que este momento 

de pausa possa ser rico em aprendizagens complementares e interdisciplinares.  

Assim, amanhã, quarta-feira, dia 27 de janeiro, às 10h00, os Responsáveis de Turma entrarão 

em diálogo com os seus Alunos, através do link da Classroom da Turma, para explicarem o conjunto 

de atividades que lhes propomos e ao qual chamámos Banco de Atividades. São sugestões pensadas 

com a nossa marca de simplicidade, para que sejam exequíveis e favoráveis ao desenvolvimento dos 

nossos Alunos. De facto, os desafios propostos, que os Alunos podem realizar, pretendem estimular 

capacidades como a responsabilidade, a autonomia, a criatividade, a espiritualidade e a 

generosidade, entre outras.   

Neste sentido, este Banco de Atividades permite uma escolha, não contando para a avaliação 

das disciplinas, mas contando, e muito, para o seu percurso e desenvolvimento. 
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Os Responsáveis de Turma voltarão a estabelecer contacto com as suas turmas no dia 2 de 

fevereiro às 10h00, continuando disponíveis para os Alunos e Pais/Encarregados de Educação. 

De igual modo, durante este período de interrupção, o Gabinete de Psicologia manterá os 

apoios e os diálogos agendados, estando disponível para qualquer assunto que julguem pertinente. 

Salientamos, ainda que, as Psicólogas também disponibilizarão orientações para a organização deste 

tempo, as quais serão apresentadas aos Alunos pelos Responsáveis de Turma. 

Queremos, por último, sublinhar que continuamos todos disponíveis para o esclarecimento de 

qualquer dúvida e que temos sempre como foco essencial o melhor bem dos nossos Alunos.  

Com toda a amizade,   

 
  

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


