INFORMAÇÃO AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Exmo. Encarregado de Educação
De acordo com o anunciado pelo Primeiro-ministro, foi determinada pelo Conselho de Ministros a
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais a partir de 2ª feira (dia 16/03/2020) e até ao
período da Páscoa, estando prevista a reavaliação da situação a 9 de abril.
Não podemos deixar de recordar a excecionalidade da situação que vivemos, pelo que, com o decorrer dos
dias/semanas, pode haver alterações mais ou menos significativas. Deste modo, solicitamos que os alunos
e encarregados de educação estejam atentos ao portal do colégio (www.cdlpc.pt), ao instagram e ao
facebook do colégio, porque serão estes os meios oficiais de comunicação com a comunidade.
Quanto às questões de natureza pedagógica e curricular, a decisão é clara no sentido de não fazer, neste
momento, alterações ao ano letivo, mantendo o funcionamento “normal” dentro do condicionalismo de as
atividades com alunos serem não presenciais.
No presente momento transmitimos aos alunos e encarregados de educação o seguinte:
- De forma a garantir-se a identificação de cadeias de contágio, os meios de contacto para sinalizar
situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão são os seguintes: 917569087,
244689040, contacto do respetivo Diretor de Turma ou pelo seguinte email: geral@cdlpc.pt.
- Esclarecemos os alunos e encarregados de educação de que o fim das atividades letivas, a partir de
segunda-feira, não significa que não possam e devam continuar a estudar e a cumprir o plano de estudos,
até ao início da regular interrupção das atividades letivas, decorrente das férias da Páscoa.
- O Colégio tudo fará no sentido de lhes disponibilizar conteúdos e respetivos exercícios práticos, através
das páginas das escolas, e-mail ou de outras ferramentas digitais, em uso.
- Será exigido aos alunos a realização de trabalhos relacionados com as diversas aprendizagens e esses
trabalhos serão objeto de correção e avaliação por parte dos professores das diversas disciplinas.
- A atribuição pelos professores de trabalhos/tarefas/exercícios a realizar, a “recolha”, correção e feedback
dado correspondem a evidências do processo ensino-aprendizagem.
- Os alunos e respetivos encarregados de educação devem respeitar as regras de contingência
estabelecidas pelas autoridades, nomeadamente:
i. de higiene,
ii. de distanciamento social e, sobretudo,
iii. de contenção da participação dos alunos em atividades,
iv. iniciativas e deslocações a locais que potenciem o contágio.
- Apelar aos encarregados de educação, dentro dos limites possíveis, que todos os alunos tenham acesso à
Internet, através de telemóveis e/ou computadores (caso não tenham, recomendamos a adesão ao pacote
que irá ser disponibilizado pelas principais operadoras a partir de terça-feira).
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Os pais e encarregados de educação devem contactar o Colégio através dos seguintes contactos:
917569087, 244689040, contacto do respetivo Diretor de Turma ou pelo seguinte email: geral@cdlpc.pt.
Inscrição nos Exames Nacionais
Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, de acordo com Comunicação do
Ministério da Educação, será definido um procedimento para que os alunos não necessitem de se deslocar
à escola para a inscrição.
Orientações para o futuro
Aguardam-se orientações por parte do Ministério da Educação, nomeadamente sobre as reuniões de
avaliação do 2.º período. Como referimos anteriormente, haverá reavaliação da situação a 9 de abril.
O Diretor,
Rui Miranda
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