
 

 

 

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

 

Esperamos que se encontre bem, assim como toda a família. 

 

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, 

aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro 

passo no desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º. 

No cumprimento das orientações do Ministério da Educação para o regresso às aulas em 

regime presencial, organizamos de forma cuidada todo o processo.  

Foram adotados os seguintes princípios: 

a) Irão realizar-se presencialmente as aulas das disciplinas com oferta de exame 

nacional no respetivo nível, no 11.º e 12.º ano. Os alunos frequentam estas 

disciplinas, independentemente de virem a realizar os respetivos exames. 

Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente, devidamente 

enquadradas no Modelo de Ensino a Distância em vigor no Colégio Valsassina. 

b) O horário habitual das turmas foi sujeito a alterações de modo a criar horários 

desfasados entre as várias turmas.  

c) O “novo horário” referido na alínea b) concentra as aulas presenciais das 

diferentes disciplinas de cada turma de modo a evitar períodos livres entre aulas, 

assim como permitir o menor número possível de deslocações ao Colégio.  

O horário da turma para o período compreendido entre 18 de maio e 26 de junho 

encontra-se em anexo. 

d) No âmbito do Plano de Contingência específico para o retorno às atividades 

presenciais do Colégio Valsassina: 

 Cada turma irá ocupar uma sala específica; 

 Cada aluno irá ocupar apenas um lugar específico na sala de aula, o qual 

respeitará o necessário distanciamento físico; 



 Nas deslocações no interior do Colégio, cada aluno/turma deverá cumprir 

os circuitos que lhe forem atribuídos, em função da sala que irá ocupar. 

 Cada aluno irá receber um kit, composto por 2 máscaras. 

De modo a garantir a eficácia da sua distribuição, pedimos que no 

primeiro dia de aulas presenciais que o aluno traga de casa uma máscara. 

Este kit estará na carteira do aluno, na sala onde irá ter aulas. 

 

e) Os professores (das disciplinas com aulas presenciais) continuarão a colocar no 

Classroom, na área da disciplina, materiais de apoio, em particular os elementos 

que irão usar nas aulas presenciais. Desta forma, os alunos que, por motivos 

comprovados de saúde, não compareçam às aulas poderão continuar a 

acompanhar as tarefas, em modelo de E@D. 

f) Os instrumentos de avaliação sumativa das disciplinas com aulas presenciais irão 

realizar-se no Colégio, em formato presencial. Entendemos que desta forma é 

possível garantir a objetividade e equidade neste processo. Além disso, realçamos 

que são os instrumentos habituais neste processo o que permite a alunos e 

professores uma garantia de fiabilidade e de tranquilidade. 

g) A assiduidade dos alunos é registada, como habitualmente, na Plataforma 

INOVAR.  

Os alunos que não possam comparecer por motivos de saúde deverão apresentar, 

junto do respetivo coordenador, um documento comprovativo. 

 

Em complemento a todos os elementos anteriormente apresentados, informamos que o 

documento com o plano e as medidas para o retorno das aulas presenciais está disponível 

em: http://cvalsassina.pt/images/docs/COVID-

19/CValsassina_PLANO_DE_RETORNO_13maio.pdf. 

 

Entendemos que é da responsabilidade de todos, alunos, docentes e não docentes, adotar 

um comportamento responsável e cumprir rigorosamente todas as práticas de 

segurança. Estamos muito empenhados neste processo e em assegurar um clima de 

confiança e tranquilidade indispensável para o bom funcionamento do Colégio e em 

particular na aquisição de aprendizagens significativas pelos alunos, garantindo que o 

presente ano letivo seja concluído com sucesso que todos esperamos. 

Não obstante, em linha com a nossa atuação desde o início desta epidemia, as medidas 

propostas nos planos de contingência e de desconfinamento continuarão a ser avaliadas 
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de forma regular, em função do dinamismo da situação e de acordo com as 

recomendações das autoridades de saúde. 

 

Agradecemos toda a vossa confiança. 

 

Atentamente, 

 

A Direção Pedagógica 

13.05.20 

 

 


