
 

 

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

 

Termina hoje, dia 27 de março, o 2.º período, marcado este ano por nos 

encontrarmos todos a viver um período extraordinário. 

A situação atual é muito exigente para todos e está envolvida numa grande 

incerteza quanto aos seus desenvolvimentos futuros. Na sequência das medidas tomadas 

pelo Governo a 13 de março de 2020, considerando as perspetivas imediatas de evolução 

da pandemia no nosso país, não é possível prever neste momento a data limite da 

proibição da presença de alunos no Colégio. Todavia é razoável admitir, como muito 

provável, que o modelo de ensino à distância continue em vigor, pelo menos, nas 

primeiras semanas do início do 3.º período. Por isso, tendo como princípio garantir a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, estamos já a preparar formas de 

prosseguir a lecionação dos programas e avançar com novos conteúdos curriculares em 

regime não presencial. A experiência das últimas duas semanas permite-nos também ter 

dados que nos ajudarão a melhorar a eficácia dos procedimentos e os meios a utilizar. 

 

Informamos que, em linha com as orientações do Ministério da Educação, 

recorrendo a ferramentas de trabalho colaborativo e por videoconferência, irão realizar-

se as habituais reuniões de Conselho de Turma para a atribuição das classificações finais 

do 2.º período. 

 

Não sendo possível realizar as habituais reuniões de pais, informamos: 

 Avaliações 

Como habitualmente, os alunos serão avaliados tendo em consideração os 

elementos de avaliação existentes. Sabendo que desde o dia 16 de março 

nos encontramos a viver uma extraordinária, tal como realçamos no 

comunicado enviado dia 12 de março, a Direção assegura que nenhum 

aluno ficará prejudicado na avaliação final do período. 



 

 Jardim de Infância 

As fichas de avaliação serão enviadas, aluno a aluno, por correio 

eletrónico para o endereço dos respetivos Encarregados de Educação. 

Na mesma comunicação serão enviadas as fichas de avaliação das 

atividades extracurriculares. 

 

 1.º a 12.º ano 

As avaliações das várias disciplinas ficarão disponíveis na Plataforma ou 

através da app INOVAR, a partir das 15h do dia 2 de abril. 

Nesta data, as fichas de avaliação das atividades extracurriculares serão 

enviadas por correio eletrónico para o endereço dos respetivos 

pais/encarregados de educação. 

 

 Disciplinas com Exame Nacional (9.º, 11.º e 12.º ano) 

Nas disciplinas sujeitas a Exame Nacional será disponibilizado na 

Plataforma Moodle uma área com materiais e orientações para a 

realização de tarefas durante as Férias da Páscoa, visando trabalho 

autónomo e o reforço da preparação dos alunos nesta etapa do seu 

percurso escolar. 

 

 “Férias da Páscoa” 

Estando a viver uma situação ímpar, entendemos que as próximas Férias 

da Páscoa serão diferentes do habitual para todos. Como tal, 

disponibilizamos na Plataforma Moodle uma área intitulada “Férias da 

Páscoa” onde poderão encontrar propostas de atividades físicas, lúdicas e 

culturais.  

No caso dos alunos do Jardim de Infância, estas propostas serão enviadas 

por email. 

 

Criativo, crítico, adaptável a novas situações, promotor da cultura … 

Estes são alguns dos princípios e valores que destacamos no Perfil do Aluno do 

Valsassina. É com sentimento de orgulho no trabalho dos nossos alunos que gostaríamos 

de aproveitar esta comunicação para partilhar, em antecipação à publicação da Gazeta 

Valsassina de abril, três contos da autoria de alunos do Colégio. 



 

Renovamos o nosso empenho em todo este processo que se deseja breve para o 

nosso país, mantendo os nossos alunos ativos, assim como uma atenta e próxima relação 

escola-família. 

 

Obrigado por toda a vossa confiança. 

 

Atentamente, 

A Direção do Colégio Valsassina 

27.03.20 

 


