
 

COMUNICADO | 10.03.2020 

 

Enviado por correio eletrónico a todos os Pais/Encarregados de Educação 

 

Exmo/a Senhor/a Encarregado/a de Educação, 

 

No seguimento dos anteriores comunicados da Direção e da Administração do 

Colégio Valsassina relativos à evolução da situação da Doença por Coronavírus (COVID-

19) e tendo em conta o desenvolvimento da mesma nos últimos dias, no âmbito do nosso 

Plano Geral de Contingência informamos que foi decidido elevar o nível de atuação 

através da adoção de um conjunto de medidas que visam contribuir para a contenção da 

propagação do vírus. 

Procedemos a uma atualização no Plano Geral de Contingência na sequência da 

publicação da informação n.º 02A/2020 da DGS (9.03.20), que apresenta “nova definição 

de Caso”. 

Informamos que, com efeitos imediatos e até ao final do 2.º período, 

considera(m)-se cancelada(s): 

 todas as conferências/sessões agendadas até ao dia 27 de março; 

 as aulas abertas aos pais/encarregados de educação e respetivas famílias 

(inclui-se neste caso, por exemplo, as aulas abertas de Música e as atividades 

previstas para o Dia do Pai); 

 as visitas de estudo agendadas até ao dia 27 de março; 

 as atividades previstas no âmbito dos torneios inter-turmas (do 1.º ciclo ao 

ensino secundário); 

 a participação de alunos do Colégio em torneios desportivos, assim como a 

receção de outras escolas, no âmbito do Desporto Escolar. 

Sempre que possível e em função da evolução da situação, procuraremos 

reagendar algumas atividades agora canceladas durante o 3.º período, de acordo com o 

calendário de trabalho das respetivas turmas. 



 

Em complemento, em função da evolução da situação, foi também decidido que: 

 as atividades de ATL nas férias da Páscoa continuam neste momento a ser 

organizadas, mas ficarão sujeitas a confirmação;  

 as habituais reuniões de pais/encarregados de educação do final do 2.º 

período ficarão sujeitas a confirmação; 

 a partir do dia 13.03.2020 passaremos a disponibilizar na Plataforma INOVAR 

os sumários das aulas, situação que é articulada com a utilização da 

Plataforma MOODLE, facilitando deste modo o acompanhamento das 

atividades letivas pelos alunos; 

 todos os visitantes externos à nossa comunidade escolar, serão alvo de um 

conjunto de medidas à entrada do Colégio, podendo sempre que se justificar 

ser impedidos de entrar; 

 o auto-isolamento deve ser observado por todos aqueles que constituam 

casos suspeitos.  

 

Apelamos mais uma vez para a necessidade e responsabilidade de todos na 

aplicação de medidas preventivas.  

Realçamos o caracter extraordinário das medidas agora apresentadas. 

Reiteramos que a Direção e a Administração do Colégio continuarão muito vigilantes à 

evolução da situação, que se caracteriza por ser muito dinâmica.  

 

- Mais informações sobre o “Acompanhamento no Colégio Valsassina da situação relativa 

ao surto de Coronavírus (COVID-19)”: https://cvalsassina.pt/destaques/768-

acompanhamento-da-situacao-relativa-ao-surto-de-coronavirus-covid-19 

- Mais informações sobre o COVID-19: https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx) 

 

Atentamente, 

A Direção do Colégio Valsassina 
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