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Circular n.º 9 - 2020/2021 
Lisboa, 2 de fevereiro de 2021 

 
   
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 

Na sequência das nossas comunicações anteriores, voltamos ao contacto para informar que, 

como definido no Decreto n.º 3-D/2021, de 29 de janeiro, a suspensão das atividades educativas e 

letivas dos estabelecimentos públicos, particulares e cooperativos, dos ensinos básico e secundário 

vigora até ao dia 5 de fevereiro, sendo que, a partir do dia 8, próxima segunda-feira, embora 

suspensas em regime presencial, serão lecionadas em regime não presencial.  

Nesse sentido, e de forma a clarificarmos o modo como pensámos e organizámos o regime de 

ensino não presencial no nosso Colégio, vimos agendar encontros de cada turma com os Responsáveis 

de Turma para o dia 5 de fevereiro, sexta-feira. Começamos com os Alunos, às 10h00, na sala virtual 

da Classroom da Turma, para que sejam explicitados todos os procedimentos inerentes a este regime 

de ensino. Da parte da tarde, estaremos com os Pais e Encarregados de Educação para procedermos 

ao mesmo objetivo informativo, nos seguintes horários: 

➢ 2.º Ciclo – 17h00 

➢ 3.º Ciclo – 18h00 

➢ Secundário – 19h00 

Será enviado email, pelos Responsáveis de Turma, com o link de acesso à reunião síncrona. 

Salientamos que estamos ainda a aguardar pela atualização do calendário escolar, contudo, 

considerando as informações que temos vindo a recolher, nomeadamente em órgãos de comunicação 

social, prevê-se que tenha os seguintes ajustes, numa lógica de compensação dos dias de suspensão 

que agora vivemos. Assim: 

➢ Os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, interrupção do Carnaval, serão dias letivos. 

➢ Os dias  25 e 26 de março, interrupção da Páscoa, serão dias letivos. 

➢  No final do ano letivo de cada nível de ensino, serão acrescentados mais 5 dias úteis. 

Logo que o documento esteja publicado, daremos mais informações, nomeadamente sobre o 

envio das Fichas Informativas do 2.º Período e sobre a afixação das pautas de avaliação. De igual 

modo, esperamos por mais esclarecimentos e, sobretudo, pelo desenrolar dos acontecimentos 

relativos à contenção da pandemia, para que possamos rever e reavaliar as atividades previstas no 

nosso próprio calendário interno. Sabendo que fazem parte do nosso projeto educativo e que são a 
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expressão dos nossos valores, é com imensa tristeza que as temos vindo a alterar, o que não 

poderíamos deixar de fazer atendendo ao atual e difícil contexto pandémico. 

Terminamos reforçando que continuamos a trabalhar com o objetivo de promover, da melhor 

forma possível, as aprendizagens dos nossos Alunos. Que este tempo complexo e inseguro seja 

também de esperança e permita a cada um descobrir o seu melhor em ordem ao maior bem e ao 

melhor caminho educativo que, em conjunto, traçamos para as nossas crianças e jovens.  

Com toda a amizade, 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


