
 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 
restantes membros da comunidade educativa,  
 
como é do conhecimento público, nas últimas semanas, os números de infetados 

em Portugal têm atingido valores muito preocupantes. O Colégio não tem sido exceção e 
os casos que nos foram aparecendo foram sendo sempre tratados com rigoroso 
cumprimento das regras e das orientações do respetivo Delegado de Saúde. 
Sabemos da preocupação dos Pais dos alunos infetados e dos restantes, contudo, 
lembramos que as escolas não têm autonomia nem para a mudança de regime quanto às 
atividades escolares, nem tão pouco quanto à decisão de reter alunos em casa. Essa é 
sempre uma decisão que incumbe exclusivamente às autoridades de saúde e educativas. 

No que ao Colégio diz respeito temos tido sempre uma atitude de absoluta 
transparência nas comunicações que partilhamos com os Encarregados de Educação das 
turmas com alunos infetados, assim como com os docentes de cada uma das turmas. Em 
contexto escolar continuamos, todos os dias, a acautelar os itinerários de circulação, a 
limpeza e higienização dos espaços e a garantir, por parte de todos, o uso de máscaras, 
assegurando, tanto quanto possível, o maior distanciamento possível. 

Gostaríamos de partilhar convosco que os casos positivos que têm aparecido se 
têm concentrado, essencialmente, em alunos do Ensino Secundário. Nos restantes ciclos 
não há nenhum registo de infetados. Gostaríamos de garantir que, da nossa parte, 
continuamos a fazer tudo para que o nível de infeção seja minimizado em contexto escolar. 
Aliás, das comunicações com os respetivos Delegados de Saúde, vem-nos sempre a 
informação de que os diferentes focos de contágio não têm origem no Colégio, mas em 
contextos familiares. 

Por isso, relembramos, a responsabilidade dos comportamentos individuais dos 
alunos e o compromisso das famílias no sentido de: 

a) serem reduzidos ao indispensável os contactos sociais; 
b) de se evitarem as saídas e ajuntamentos de diversão e de convívio; 
c) de se reforçar a necessidade de uso de máscara mesmo em público e da 

desinfeção das mãos com regularidade. 
Todos nós temos assistido e ouvido sobre situações em que os jovens têm 

descurado muitos destes comportamentos fora do contexto escolar e, por isso, reiteramos 
o nosso apelo a todos para que cumpram com estas regras sanitárias. 

Às famílias solicitamos que tudo façam para o reforço destas medidas e o papel de 
controlar saídas e ajuntamentos dos seus filhos. Este é um desafio que deve comprometer 
e envolver todos. Estamos juntos nesta luta, temos de contar uns com os outros para ela. 

A cada um de vós, deixamos uma palavra de conforto, de confiança e de esperança. 
Nem tudo correrá tão bem quanto desejávamos, mas no final, todos celebraremos esta 
vitória e voltaremos a encontrar no rosto uns dos outros aquele sorriso que nos aproxima. 

 
Carvalhos, 13 de outubro de 2020 

O Conselho de Administração 
   A Direção Pedagógica 

 


