Exmos Senhores
Pais / Encarregados de Educação dos alunos do 4.º ano
Face à reavaliação do quadro atual da pandemia da doença COVID 19, o Governo decidiu, em
Conselho de Ministros aplicar medidas especiais e de caráter excecional na área
metropolitana de Lisboa para conter a propagação do vírus, as quais entraram em vigor às 0
horas do dia 23 de junho, tendo em vista reforçar a intervenção das forças policiais no âmbito
da estratégia de prevenção, contenção e mitigação da pandemia, estando previsto que
incorre em crime de desobediência quem não respeitar as normas de acesso, circulação ou
permanência de pessoas em espaços frequentados pelo público, bem como a concentração
de pessoas na via pública, encontrando-se limitados os ajuntamentos a 10 pessoas, salvo se
pertencerem ao mesmo agregado familiar.
O Governo procederá à aprovação, em diploma próprio, de um quadro sancionatório que
promova e assegure o cumprimento das medidas indispensáveis à contenção desta pandemia.
Neste contexto, consideramos ser prudente adiar a realização da despedida dos alunos do 4.º
ano para uma altura em que as condições sanitárias o permitam. No entanto, mantemos o
convite para os alunos do 4.º ano passarem a tarde no Colégio, E4 – na próxima 2.ª feira, dia
29 e Q4 – 3.ª feira, dia 30.
As respetivas docentes, Ms Vera e Mrs Chris e Ms Liliana e Ms Drewitt, manter-se-ão sempre
com os seus alunos, cada uma com metade das crianças da turma e garantindo o
cumprimento de todas as regras sanitárias impostas pela situação atual.
Privilegiaremos as atividades ao ar livre com os devidos distanciamentos.
O Colégio oferecerá o lanche às crianças, devendo os pais/ encarregados de educação vir
buscá-las às 18h.
Para os alunos que não venham faremos uma sessão de zoom às 15 horas para, à distância,
poderem desfrutar deste momento especial.
Agradecemos a vossa compreensão
Com os melhores cumprimentos,
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