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

 

As medidas tomadas pela Administração e pela Direção na manhã de quinta-feira 12 de Março, 

de suspensão da atividade letiva foram medidas de precaução e proteção de toda a 

comunidade Valsassina, estendidas a todos os colaboradores que contatam diretamente com 

alunos e ao setor alimentar. 

Essas medidas anteciparam as “Medidas Extraordinárias de Contenção e Mitigação do 

Coronavirus”, tomadas pelo Governo e publicadas no D.L 10-A de 13 de Março de 2020 que 

determinam a “suspensão de todas as atividades escolares (letivas e não letivas) presenciais, a 

partir de segunda-feira e pelo período de duas semanas”. 

Foi decidido que, a partir da próxima segunda-feira, 16 de Março, todas as atividades letivas, 

processos e serviços passem ao regime de teletrabalho, ficando apenas ao serviço (em regime 

de serviços mínimos) os colaboradores que asseguram a manutenção e limpeza das 

instalações.  

Numa medida sem precedentes e em linha com a responsabilidade social que é pedido a todos 

neste momento, o Colégio Valsassina ofereceu as condições para o isolamento social de cerca 

de 1370 alunos e a mais de 200 colaboradores. A proteção de toda a comunidade depende do 

cumprimento efetivo destas medidas. 

O regime de teletrabalho permitirá assegurar, de forma tão normal quanto possível, as 

atividades letivas e administrativas. Consequentemente, os serviços do Colégio estão sem 

atendimento presencial mantendo-se em funcionamento através de atendimento por via 

eletrónica.  

 

Esta é uma realidade nova, a que teremos de nos adaptar. É um desafio novo que só é possível 

de superar com a colaboração de todos.  

Tendo como base a Plataforma Moodle (ou recorrendo a outras ferramentas, como por 

exemplo o Skype ou o Zoom) a partir de amanhã, dia 16 de março, os professores e os alunos 

irão cumprir o horário das turmas, adotando um modelo de ensino à distância. 

 

Agradecemos o apoio e o esforço para garantir, dentro da normalidade possível, a continuação 

das atividades letivas. 

 

Apelamos para a necessidade e responsabilidade de todos na aplicação de medidas 

preventivas e em particular no cumprimento disciplinado das medidas de recolhimento e 

distanciamento social recomendadas pelo Governo e pela Direção Geral de Saúde. 

Renovamos o pedido de nos comunicarem qualquer situação de caso suspeito ou confirmado 

de COVID 19 na família ou em contactos próximos através do email geral@cvalsassina.pt 

 

 

mailto:geral@cvalsassina.pt


 

Realçamos o caracter extraordinário das medidas agora apresentadas. Reiteramos que a 

Direção e a Administração do Colégio continuarão muito vigilantes à evolução da situação, 

pelo que planeamos que, regularmente, recebam um contacto ou um comunicado nosso. 

 

A Direção do Colégio Valsassina 

15.03.2020 

 


