Ano letivo 2020/2021 –
2º, 3º ciclos e secundário

Caros Pais,
Estamos prestes a iniciar um novo ano letivo, pelo que decidimos divulgar um resumo das
medidas que o colégio preparou para este tempo de Pandemia Covid19.
Em primeiro lugar, o colégio seguirá todas as recomendações que, quer o Ministério da
Educação, quer a DGS, façam para implementação nas escolas. A saúde dos nossos alunos e
colaboradores, bem como das suas famílias, é uma prioridade para nós.
Como já foi oportunamente divulgado, o nosso calendário foi antecipado em relação às escolas
em geral. Queremos, assim, aproveitar ao máximo todo o tempo neste início de ano antes do
eventual aparecimento de um novo surto e mesmo da habitual crise gripal. Assim, as aulas
iniciar-se-ão a 7 de setembro. As aulas começarão de imediato de acordo com o horário a
divulgar até ao dia 6 de setembro. Este início antecipado permite-nos ainda manter a
interrupção a meio do 1º período, essencial para um descanso dos alunos, bem como manter as
duas semanas de paragem na Páscoa.
As aulas iniciar-se-ão logo desde o primeiro dia, sem as tradicionais “apresentações” que
terminavam com muitos alunos no recreio depois das mesmas. Tentaremos que no 1º dia todos
os alunos do 5º ano tenham um primeiro contacto com o seu diretor de turma, se possível logo
no 1º tempo, para que seja dada uma visão geral do funcionamento do colégio. No 1º dia de
aulas está também previsto efetuarmos a entrega dos manuais escolares aos alunos que os
encomendaram no colégio.
Durante todo o tempo em que os alunos permaneçam nas instalações do colégio, o uso de
máscara será obrigatório e a desinfeção das mãos feita logo à entrada, na Portaria, e depois
regularmente ao longo do dia.
As aulas serão presenciais, a não ser que haja uma instrução expressa em contrário por parte
das autoridades competentes.
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Não haverá lugar a desdobramentos, nem turnos, mantendo-se os horários semelhantes aos
habituais, já que a utilização de salas próprias para as turmas, bem como mesas individuais e de
uso próprio para cada um dos alunos, permite cumprir todas as regras da DGS. Eliminamos a
utilização de salas específicas, tais como EVT e Informática, para reduzir ao mínimo a partilha
de instalações, sendo estas aulas lecionadas na própria sala, usando os computadores
individuais dos alunos ou computadores fornecidos pelo colégio.
A utilização do pavilhão desportivo está restrita a duas turmas simultâneas (uma em cada um
dos terços do espaço deixando o terço do meio livre). Poderá uma terceira turma usar a sala de
Karaté. As restantes turmas utilizarão os espaços exteriores quando as condições atmosféricas
o permitirem. Caso contrário, os professores de EDF utilizarão as salas para aulas teóricas. Está
proibida a utilização dos balneários, não se podendo assim tomar banho após as aulas. Os alunos
deverão fazer uma higiene mínima e mudar de roupa após o exercício, mas naturalmente que
os próprios exercícios e a sua intensidade serão adaptados as estas novas regras.
Será proibida a utilização do espaço do Bar para comer, sendo apenas um espaço usado para
adquirir os alimentos. Os alunos poderão comer no espaço exterior.
A utilização da Cantina será alterada. Os alunos irão aguardar em fila, no exterior, entrando para
dentro do espaço da refeição apenas quando houver lugar sentado. Na medida do possível,
iremos privilegiar que as refeições dos alunos sejam realizadas na sua própria sala com os seus
colegas de turma, para evitar contactos com outros alunos. No caso de terem aulas de tarde,
utilizar-se-á uma outra sala para o almoço, previamente desinfetada, para se proceder à limpeza
do “refeitório” improvisado. Uma parte dos alunos terão este processo de refeição na sala,
diminuindo, assim, o número de alunos a utilizar a Cantina.
Na medida em que forem autorizadas pelo ME e pela DGS, as atividades extracurriculares
(desportivas ou não) irão recomeçar, tendo o colégio o cuidado de proceder à desinfeção
frequente de todos os espaços comuns.
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos e despedimo-nos com votos de um bom ano
letivo para todos.
A Direção,
Rui Castro
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