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Caríssimos Pais/Enc. de Educação, 

 

No seguimento do comunicado do Conselho de Ministros de suspender toda a 

atividade letiva e não letiva presencial, agradecemos, a vossa atenção, para as seguintes 

orientações: 

  o Externato Paulo VI encerra as atividades letivas e não letivas presenciais 

de 16 de março a 13 de abril. Desta forma, informamos que os vossos 

educandos não poderão frequentar o Colégio nesse período; 

 os alunos que não compareceram no Colégio nos dias 11, 12 e 13 de março cujos 

Encarregados de Educação invocarem receio de contágio do COVID-19, à 

Professora Titular de Turma/Diretora de Turma, têm as faltas justificadas; 

 as refeições dos alunos que no dia de hoje não foram servidas, excecionalmente, 

não serão debitadas; 

 o calendário escolar mantém-se o mesmo. Assim sendo, vamos implementar 

atividades letivas à distância. Estas atividades servirão apenas para o reforço dos 

conteúdos já lecionados. Brevemente, enviaremos orientações para a 

implementação desta medida; 

 caso necessitem de contactar com os nossos serviços administrativos sugerimos 

a utilização de meios de comunicação não presenciais (email e telefone). 
 

Perante a excecionalidade da situação que vivemos, apelamos à responsabilidade 

de todos nós no cumprimento das medidas de prevenção da propagação do COVID-19. 

O cumprimento RIGOROSO dessas medidas será fundamental para que a medida de 

suspensão das atividades letivas e não letivas tenha o efeito que desejamos. 
 

Eventuais situações de suspeição ou contágio que decorram a partir deste momento, 

cumpridas as normas da Direção Geral de Saúde, agradecemos que nos comuniquem 

através do número de telefone 253208361 ou através dos emails 

nelson.moreira@externatopaulovi.org | covid-19@externatopaulovi.org. Não podemos 

deixar de agradecer toda a colaboração e presença da APALEPA neste momento que 

atravessamos. 
 

Estimados Pais/Enc. de Educação, de momento é tudo. Para cada um de vós o 

nosso abraço amigo. 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 

Braga, 13 de março de 2020. 
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