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Caríssimos Pais/Enc. de Educação,
No seguimento dos últimos acontecimentos relativos ao COVID-19 agradecemos a
vossa atenção para as seguintes orientações/recomendações:
 SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS:
A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais (D.L. N.º10-A/2020)
só terá o efeito desejado se TODOS cumprirmos na integra as regras de higiene,
de distanciamento social e, sobretudo, se evitarmos deslocações a locais com
concentrações de pessoas.
 ACOLHIMENTO DE ALUNOS:
Os alunos cujos Pais/Enc. de Educação sejam profissionais de saúde, das forças
e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e das
forças armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e
manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros serviços essenciais,
cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos
mesmos, o colégio reunirá as condições necessárias para proceder ao
acolhimento dos seus filhos/educandos no período de tempo que for
necessário (24h por dia, 7 dias por semana).
Os Pais/Enc. de Educação que possuam essa necessidade devem informar-nos
através do email covid-19@externatopaulovi.org ou do número de telefone
253208361.
 ACESSO AO COLÉGIO:
Os Pais/Enc. de Educação que pretendam vir ao colégio levantar materiais dos
seus educandos só o poderão fazer entre as 9h-12h | 14h-17h até ao dia 18 de
março (inclusive).
A partir do dia 19 de março (inclusive) o colégio estará, fisicamente, encerrado.
Para tratarem de qualquer assunto devem usar os canais não presenciais
(telefone 253208361 | emails já designados).
 ENSINO À DISTÂNCIA (Sala de Aula Virtual):
 Pré-escolar e 1º Ciclo:
 A partir do dia 18 de março (inclusive) vamos iniciar o ensino à distância
no pré-escolar e 1º ciclo. As atividades realizadas servirão para consolidar
as aprendizagens já adquiridas e manter contacto regular com a equipa
pedagógica e colegas. Não esquecer que estas atividades deverão ser
sempre monitorizadas pelos Pais/Enc. de Educação.
 Para acederem à sala de aula virtual devem instalar a plataforma Zoom
ou esperarem pelo convite que a Educadora ou a Professora Titular de
turma realizará, através do email do Enc. de Educação, e seguirem as
devidas instruções.
 A sala de aula virtual (plataforma Zoom) funcionará diariamente, até ao dia
27 de março, no seguinte horário:
 Pré-escolar: das 9h30min às 10h15min e das 15h30min às 16h15min;
 1º Ciclo: das 10h00min às 10h45min e das 14h00min às 14h45min.



2º e 3º Ciclos:
 A partir do dia 19 de março (inclusive) vamos iniciar o ensino à distância
no 2º e 3º ciclos. As atividades realizadas servirão para consolidar as
aprendizagens já adquiridas e manter contacto regular com a equipa
pedagógica e colegas. Não esquecer que estas atividades deverão,
sempre que possível, serem monitorizadas pelos Pais/Enc. de
Educação.
 Todos os Pais/Enc. de Educação irão receber na sua caixa de correio um
email com o email institucional do seu educando exemplo:
alberto.ventura@externatopaulovi.org.
Existem alunos que já possuem o email institucional. Nessas situações
devem ignorar essa comunicação.
 A plataforma que vamos usar para a sala de aula virtual é a Google
Classroom. No email do aluno vão receber tutoriais de como acederem à
esta plataforma.
 A sala de aula virtual funcionará diariamente, até ao dia 27. O Diretor de
Turma abrirá, no dia 19 de março, a sala de aula virtual no seguinte
horário:
Ano/Turma Hora Início Ano/Turma Hora Início
5ºA
11h
7ºA
11h
5ºB
11h
8ºA
14h
6ºA
14h
8ºB
15h
6ºB
15h
9ºA
14h
9ºB
15h
NOTA: O Diretor de Turma informará, no primeiro encontro, o horário em
que as disciplinas entrarão.

 SITUAÇÕES DE CONTÁGIO
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.
Estimados Pais/Enc. de Educação, de momento é tudo. Para cada um de vós o
nosso abraço amigo.
Com os melhores cumprimentos,
Braga, 16 de março de 2020.

