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Circular n.º 2 - 2021/2022 

COVID-19 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação, 

Serve a presente para informar que continuaremos a desenvolver o nosso trabalho, seguindo 

todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. 

Deste modo, atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, o Colégio 

A Quinta de Sintra continuará a trabalhar atendendo às seguintes premissas: 

• os valores mais elevados a preservar durante este processo são a saúde, o bem-estar 

e a vida de todos os alunos, docentes e não docentes e respetivas famílias; 

• assegurar a observância das orientações fornecidas pela DGS, devidamente 

enquadradas pela realidade do nosso Colégio e pelo exercício da sua autonomia; 

• as medidas tomadas, para além da proteção de todos os envolvidos, pretendem 

oferecer as melhores condições de trabalho e ensino possíveis, considerados os 

constrangimentos próprios de estarmos, ainda, sob a vigência de uma pandemia; 

• pretende-se maximizar as condições físicas e os recursos humanos e materiais de que 

o nosso Colégio dispõe, em benefício das condições de segurança, saúde e higiene, 

bem como das condições de cumprimento da atividade letiva; 

• temos definidos o Plano de Ensino Presencial, o Plano de E@D e o Plano de 

Contingência; 

• cada medida implementada estará devidamente explicitada e fundamentada, estando, 

no entanto, naquilo que estiver dependente do exercício da autonomia, sujeita a 

avaliação e a sofrer alterações. 

 

Seguindo as orientações, para este início de ano letivo 2021/2022, o Colégio estabeleceu que, 

à semelhança do ano letivo transato, de modo a garantir as condições de higiene e segurança, 

serão adotados, entre outros, os seguintes procedimentos: 

- Antes da entrada no recinto escolar, continuará a ser feita a desinfeção de todos os 

alunos, pessoal docente e não docente, no arco nebulizador de ozono e ultravioletas; 

- Evitar a concentração dos alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto 

escolar; 

- Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas; 
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- Instalar, sempre que possível, as turmas em salas distanciadas entre si; 

- Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, 

as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços 

arejados; 

- Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

permanência na escola, pelos professores, pessoal não docente e alunos; 

- Acautelar a disponibilização de solução antissética de base alcoólica e garantir a 

higienização frequente das mãos; 

- Medir a febre à entrada e várias vezes ao longo do dia; 

- Manter o regime de transporte escolar, equipado com gerador misto de ozono e 

oxidação fotocatalítica, garantindo as normas de segurança e higienização nos veículos; 

- Privilegiar a via telefónica (telefone: 21 9171266) e digital (geral@colegioaquinta.com) 

para todos os procedimentos administrativos; 

 - Manter o envio dos avisos e recibos de pagamento via email, bem como o pagamento 

das mensalidades por transferência bancária, solicitando sempre a identificação com o 

nome do aluno e o número do aviso de pagamento no descritivo bancário. Neste ponto 

relembramos que o NIB do colégio se encontra no rodapé do aviso de pagamento. Os 

serviços administrativos não se responsabilizam por pagamentos não identificados. 

 

Por fim, relembramos a importância dos alunos, dos professores e do pessoal não docente 

com sintomas sugestivos de COVID-19 não se apresentarem nem permanecerem no 

Colégio. Devem distanciar-se de outras pessoas e contactar o SNS 24 (808 24 24 24), 

cumprindo todas as indicações que lhes forem dadas. 

 

Para aceder a outras informações, poderão consultar: 

- Página da internet do Colégio - https://colegioaquinta.com/ 

- Página do Facebook - https://www.facebook.com/colegioaquintadesintra 

 

Votos de um bom ano letivo! 

A Diretora, 

     Maria Teresa Maia 
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