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Colégio João de Barros 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 

Ano letivo: 2019/20 N.º 08  

 

Origem: Direção pedagógica 

Destinatários: Alunos e encarregados de educação 
Assunto: Suspensão das atividades letivas e não letivas e orientações 

 

 

Como já é do conhecimento de todos, o Governo decidiu proceder à suspensão das atividades letivas 

e não letivas em todas as escolas de 16 de março a 13 de abril. 

Na passada sexta-feira e, após receção desta comunicação, tomei a decisão de transmitir 

pessoalmente aos alunos esta informação e sensibilizá-los para a importância e impacto positivo para eles, 

para as suas famílias, amigos e população em geral, do cumprimento rigoroso das Orientações da Direção 

Geral de Saúde, quanto às regras de higiene, de distanciamento social, evitando a deslocação a locais com 

concentração de pessoas.  

Para que seja assegurada a circulação da informação entre o colégio e encarregados de educação, de 

forma eficaz, foram considerados, prioritariamente, os seguintes meios de comunicação: 

1.º - correio eletrónico; 

2.º - telefone ou telemóvel (voz e/ou mensagem) dos serviços administrativos do colégio. 

Estando a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, aguardam-se orientações e 

procedimentos por parte das entidades responsáveis pelo processo, para que os alunos não necessitem de 

se deslocar à escola para a inscrição, a divulgar oportunamente. 

Os encarregados de educação têm de verificar se os seus dados de contactos, registados na matrícula 

e do conhecimento do diretor de turma se encontram atualizados.  

Os encarregados de educação que não tenham os contactados atualizados devem urgentemente 

comunicar ao diretor de turma os dados corretos. 

Quando os encarregados de educação não tiverem endereço eletrónico, a informação ser-lhes-á dada 

pelo telefone através dos serviços administrativos ou por escrito. Neste caso, os encarregados de educação 

poderão rececionar essa informação nesses mesmos serviços. 

No caso de existir uma situação de suspeição ou de contágio que ocorra após a suspensão das 

atividades letivas e não letivas, é imprescindível, que seja transmitida essa informação de forma a manter-se 

a identificação de cadeias de contágio. Neste âmbito, o encarregado de educação deve comunicar essa 

informação utilizando o seguinte endereço eletrónico geral@colegio-j-barros.com devendo mencionar os 

seguintes dados: nome do(a) aluno(a), turma e ano de escolaridade, nome do encarregado(a) de educação, 

e telefonar para os serviços administrativos para referir que enviou uma informação para o diretor.  

Informo, também, que se encontra garantida a presença de uma equipa, no colégio, que assegure: 

a) a manutenção e vigilância dos espaços; 

b) os procedimentos administrativos que terão de ser efetuados presencialmente; 

c) a sinalização de situações excecionais, após orientações do diretor. 

 No caso de existir a necessidade de se deslocar ao colégio, devem fazê-lo: 

a) cumprindo as regras de funcionamento dos serviços administrativos, não podendo estar mais 

de duas pessoas, no local de atendimento; 

b) no horário de atendimento definido para o período de interrupção letiva, nas férias escolares 

(9h00 – 12h00 e 14h00 – 16h00) 
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No sentido de operacionalizar o currículo, assegurar o trabalho didático-pedagógico e minimizar o 

impacto da suspensão das atividades letivas presenciais, foi decidido que os professores irão recorrer às 

ferramentas já utilizadas nas práticas educativas dos docentes (plataforma Moodle e Teams). 

 Para que estas ferramentas possam funcionar como um canal de comunicação efetivo, os alunos 

devem ter consigo os dados de acesso à sua conta do correio eletrónico fornecido colégio (username e 

password), o qual permite acesso às ferramentas do Office 365, pelo que o aluno que não tenha os seus 

dados de acesso deverá informar o Diretor de Turma urgentemente via correio eletrónico. 

Os encarregados de educação sem endereço eletrónico serão contactados, pelos serviços 

administrativos, para aferir se os seus educandos têm os seus dados de acesso. 

Depois de reunidas as condições de comunicação, os professores no ensino regular e profissional irão 

disponibilizar alguns recursos referentes aos conteúdos previstos até ao final do período, de forma a 

assegurar o cumprimento das planificações ou poderão ainda inserir atividades/exercícios para reforço e 

consolidação de alguns conteúdos. 

No ensino profissional, ficam suspensos alguns estágios, ficando a aguardar informações e/ou 

orientações complementares, por parte do Ministério da Educação de forma a não pôr em risco a situação 

escolar dos alunos, dado que nem todas as entidades empregadoras se disponibilizaram para que os 

estagiários pudessem trabalhar a partir de casa. 

Relativamente à avaliação sumativa do 2.º período, esta será efetuada no período previsto, com base 

nos elementos de avaliação de que os professores dispõem até à presente data.  

Após as reuniões de avaliação os encarregados de educação terão acesso às avaliações dos seus 

educandos através do programa Inovar Consulta, a partir do dia 6 de abril. 

 

A direção do colégio, acredita que podemos em conjunto minorar o impacto deste isolamento social, a 

bem de todos, se cumprirmos rigorosamente as nossas responsabilidades e desejamos que em conjunto 

iremos cumprir o nosso lema “Aprender para Vencer”. 

 

     O Diretor, 

       Valter Joaquim de Jesus Branco 

 

 

Data: 16/ 03 / 2020 

 


