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Caríssimos Pais/Enc. de Educação,
No seguimento da propagação do Novo Coronavírus (COVID-19) vimos, por este meio,
proceder à divulgação de orientações/informações para as quais agradecemos a vossa máxima
atenção:
ORIENTAÇÕES/INFORMAÇÕES:
1. A Direção do Externato Paulo VI está atenta a todo o desenvolvimento da evolução da
propagação do COVID-19 a nível internacional e nacional.
2. A Direção do Externato Paulo VI seguirá todas as recomendações emanadas pelas
autoridades nacionais, nomeadamente da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e
da Direção-Geral da Saúde, quanto às recomendações e medidas de prevenção.
3. Alunos regressados de férias de zonas com transmissão comunitária ativa do COVID-19
como o norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, a Direção-Geral da
Saúde informa que à data, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, não
existe recomendação para evicção escolar ou profissional, ou necessidade de isolamento.
Caso pretendam mais informações sobre esta orientação, agradecemos que as consultem
AQUI. Informações/orientações mais específicas para os regressados do norte de Itália
poderão ser consultadas AQUI.
4. Caso algum dos vossos filhos/educandos tenha estado, no período de pausa letiva do
Carnaval, numa das zonas referenciadas no ponto 3 agradecemos que nos informem.
5. Relativamente à concretização das saídas/visitas de estudo/viagens finais de ciclo/finalistas
informamos que, a manter-se o cenário atual, as mesmas serão efetuadas.
A Direção do Externato continuará atenta e caso exista alguma alteração no imediato
comunicaremos. Aproveitamos para comunicar que não temos calendarizado nenhuma
saída para zonas/países com maior incidência de casos de infeção do COVID-19.
6. Agradecemos, ainda, a leitura e divulgação das seguintes recomendações/orientações
que já estão divulgadas na comunidade educativa.
Estimados Pais/Enc. de educação, de momento é tudo. Para cada um de vós o nosso abraço
amigo.
Com os melhores cumprimentos,
Braga, 2 de março de 2020.

