
 

 

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

 

Esperamos que se encontre bem, assim como toda a família, no quadro do 

condicionalismo excecional criado pela pandemia da COVID-19.  

No próximo dia 14 de abril irá iniciar-se o 3.º período para todos os nossos alunos, 

dos 3 anos a 12.º ano, em modelo de ensino à distância.  

No âmbito do nosso Projeto Educativo e em linha com o compromisso de garantir 

a continuidade do acompanhamento pedagógico dos nossos alunos, durante esta 

interrupção letiva preparamos de forma cuidada o modelo de ensino à distância que será 

implementado no 3.º período. Tivemos em conta: i) os dados recolhidos no inquérito; ii) as 

opções estratégicas do Colégio e as metodologias específicas de cada área disciplinar; iii) 

a importância da manutenção das rotinas escolares e do horário curricular semanal (para 

alunos e professores) e iv) a construção de um modelo que permita uma melhor gestão do 

horário, dos alunos e respetivas famílias. 

No âmbito da proximidade Colégio-Famílias, e do princípio de transparência, 

entendemos que é importante apresentar em detalhe todas as informações e instruções 

sobre este processo, as quais se encontram em anexo. Pedimos a leitura atenta deste 

documento. 

Renovamos todo o nosso empenho e dedicação neste processo. A dificuldade e 

exigência imposta por esta pandemia leva-nos a reforçar o acompanhamento dos nossos 

alunos e manter próxima a relação Colégio-Família. Estamos cientes do papel que, neste 

momento de emergência é desempenhado pelos pais/encarregados de educação em casa 

no acompanhamento das atividades síncronas e assíncronas. 

No caso do 11.º e 12.º ano, de acordo com as orientações que entretanto venham 

a ser emitidas pelo Governo, trataremos de vos informar sobre o regresso ao modelo 

presencial. Oportunamente, enviaremos também uma comunicação sobre as medidas e 

estratégias pedagógicas do Colégio a serem adotadas a médio-prazo (junho e julho), para 

todos os ciclos de ensino.  



 

 

Agradecendo toda a vossa confiança, desejamos a todos uma Páscoa Feliz, em 

saúde e segurança. 

 

Atentamente, 

A Direção do Colégio Valsassina 

9.04.20 

 

 


