
 

COMUNICADO | 12.03.2020 

 

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, reiteramos que até ao momento não temos 

nenhum caso de doença por COVID-19 entre a nossa população escolar. 

Desde o início deste surto que temos procurado ser responsáveis, sem nos 

precipitarmos, atuando em conformidade com a Autoridade Nacional de Saúde, evitando 

precipitações e alarmismos. Como tal, perante a avaliação atual da situação entendemos que 

é o momento de aplicar medidas que consideramos extremas, as quais apresentamos de 

seguida: 

1. Decisão de suspender as atividades letivas (aulas) presenciais, com efeitos práticos a partir 

de dia 16 de março. 

Por considerar importante conceder um período de adaptação para as famílias, nos casos 

que considerarem necessários amanhã (dia 13.03.20) os alunos que venham ao Colégio 

integrarão, como habitualmente, a sua turma e cumprirão o respetivo horário curricular. 

 

1.1 REALÇAMOS QUE A MEDIDA DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS: 

1.1.1 NÃO É SINÓNIMO DE ENTRADA IMEDIATA EM PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES.  

Assim, para minimizar os impactes de uma medida deste tipo nesta altura do ano 

letivo, consideramos importante assegurar todas as condições para que os alunos 

possam continuar a ter acompanhamento pedagógico, contribuindo para manter o 

ritmo de trabalho e respetivas aprendizagens. 

Os alunos devem levar para casa todos os materiais (livros, manuais e cadernos). 

1.1.2 SÓ É EFICAZ MEDIANTE A COLABORAÇÃO DE TODOS, PAIS/ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO E ALUNOS. 



Deve implicar o isolamento social dos elementos da nossa comunidade escolar. 

A responsabilidade social de cada um é determinante para conter a propagação 

da doença por COVID19. 

 

1.2 Em alternativa à suspensão das atividades letivas (aulas) presenciais, devem os alunos 

cumprir o seu horário escolar, nas suas residências, e acompanhar as várias disciplinas 

através da Plataforma Moodle (http://moodle.cvalsassina.pt:83/). 

Neste sentido, os professores colocarão materiais pedagógicos e/ou tarefas que os 

alunos terão obrigatoriamente de seguir e acompanhar. 

Estas aulas, à distância, terão como habitualmente um sumário o qual ficará disponível 

na Plataforma INOVAR, o que permitirá a todos os pais/encarregados de educação ter 

conhecimento das atividades que se vão desenvolvendo.  

É fundamental o apoio dos pais neste processo, em particular no caso dos alunos 

mais novos, por se tratar de uma situação nova para todos, prevendo desde logo 

eventuais dificuldades. 

 

1.2.1 Regularmente os professores irão solicitar a entrega de trabalhos (como por exemplo, 

uma ficha de trabalho com exercícios), os quais devem ser submetidos pelos alunos na 

Plataforma Moodle. A não entrega de um trabalho implicará, como é habitual, o registo 

de uma falta de trabalho na Plataforma INOVAR. 

1.2.2 Será dada uma atenção especial no caso das disciplinas com Exame Nacional (9.º, 11.º 

e 12.º ano), quer em relação ao acompanhamento pedagógico, quer em relação às 

tarefas atribuídas através da Plataforma Moodle. 

 

2. Decisão de suspender as atividades não letivas e as atividades extracurriculares entre 13 e 

27 de março. 

De igual modo, o Colégio está impedido de realizar as atividades “Valsassina na Páscoa”, 

programadas para o período das férias da Páscoa. 

 

3. Decisão de suspensão de realização de avaliações, com efeitos práticos a partir de dia 12 

de março.  

Sendo uma situação extraordinária, a Direção assegura que nenhum aluno ficará prejudicado 

na avaliação final do período. 

 

4. Matrículas. 



O processo de inscrição para o ano letivo 2020/2021 deve realizar-se via correio eletrónico, 

até ao dia 20 de março. 

Os documentos digitalizados devem ser enviados para o endereço 

sec.pedagogica@cvalsassina.pt   juntamente com o comprovativo de pagamento. 

Caso prefiram, poderão enviar os documentos via postal, para a morada: 

Secretaria do Colégio Valsassina 

Largo Frederico Valsassina 

1959-010 Lisboa 

 

 

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

de medidas preventivas.  

Neste contexto, até ao regresso das aulas presenciais, e dando continuidade à vigilância 

e acompanhamento da nossa comunidade escolar, solicitamos a todos os 

pais/encarregados de educação que nos comuniquem a ocorrência de todos os casos 

positivos na sua família, enviando um email para geral@cvalsassina.pt  

Esta medida visa a prevenção da propagação da doença na nossa comunidade escolar num 

processo de preparação para o regresso às aulas presenciais, depois de passar este período 

de aplicação de medidas extremas. 

O Colégio Valsassina assume o compromisso de privacidade e segurança das informações 

pessoais. Os dados recolhidos neste processo serão analisados no âmbito do Plano geral de 

Contingência para a Doença por Coronavírus (COVID-19). Não serão fornecidos a entidades 

exteriores.  

 

6. 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.  

Oportunamente voltaremos ao vosso contacto com informações mais atualizadas, incluindo 

o processo de avaliação em conformidade com as orientações que esperamos que sejam, 

entretanto, transmitidas pelo Ministério da Educação. 

Mais informamos que iremos proceder à análise dos serviços complementares prestados pelo 

colégio tendo em consideração o período de suspensão das atividades. 

Agradecemos a todos os pais/encarregados de educação a confiança depositada no Colégio 

Valsassina e a colaboração neste processo. 

 



- 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 


