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ASSUNTO: Atividades de Complemento Educativo 
 

Na sequência do agravamento do surto Covid-19 verificado nos últimos dias e 
das medidas de prevenção que têm vindo a ser tomadas, a Direção e a Gerência do 
Colégio Vasco da Gama optaram por suspender, durante o 1º período, parte das 
Atividades de Complemento Educativo. 

As atividades que terão início a partir do dia 12 de outubro são: Equitação, 
Guitarra Clássica, Natação, Ténis e classes de instrumento sob a responsabilidade 
da Escola de Música Crescendo do Estoril, nomeadamente, Piano, Canto, Bateria, 
Violino, Guitarra Elétrica (novidade). 

Neste sentido encontram-se momentaneamente suspensas as aulas de grupo 
de: Ballet, Dança, Futebol, Ginástica Acrobática/ Ginástica de Aparelhos, Judo, 
Karaté, Programação e Robótica e Teatro. 

As presentes medidas foram ponderadas com todo o cuidado e com foco na 
segurança de toda a comunidade educativa. 

As Atividades terão início a 12 de outubro e terminarão a 26 de junho de 2021, 
para todos os ciclos e níveis de ensino. No mês de outubro haverá um acerto 
proporcional no valor das mensalidades. 

Nos meses de férias (dezembro e abril), apenas será faturado o montante 
referente a 50% do valor da mensalidade paga pela Atividade. 
 

NORMAS DAS ATIVIDADES DE COMPLEMENTO EDUCATIVO 
 

1- A inscrição deve ser feita em impresso próprio e entregue até 08 de outubro de 
2020, via email, a fim de manter o distanciamento exigido pela pandemia, para 
actividades@colegiovascodagama.pt. Em caso de preferência, pode ser 
entregue na Secretaria Administrativa; 

2- As inscrições serão consideradas por ordem de chegada, uma vez que o número 
de alunos será mais restrito; 

3- As desistências que, eventualmente, venham a ocorrer, só serão consideradas 
30 dias após a sua comunicação por escrito, em impresso próprio, à Secretaria 
Administrativa. Não serão consideradas desistências nos meses de maio e 
junho; 

4- As normas de segurança e higienização implementadas pelo CVG, serão 
cumpridas pelos professores responsáveis das atividades, bem como as 
respetivas adaptações necessárias face à prática específica de cada atividade; 

5- Os horários estão restritos aos grupos designados, não havendo cruzamento de 
ciclos; 

6- O acesso aos espaços está condicionado aos professores, alunos e 
colaboradores não docentes, pelo que solicitamos que os Encarregados de 
Educação evitem os acessos junto dos locais nos quais as atividades decorrem; 

7- Qualquer assunto relacionado com as Atividades de Complemento Educativo 
deverá ser tratado diretamente com os respetivos professores, com 
conhecimento da Responsável das ACE, Professora Ana Bueno, através do 
email actividades@colegiovascodagama.pt;  

8- Mediante a evolução do surto Covid-19, as ACE poderão ter de ser suspensas a 
qualquer momento.                                      

Recomenda-se que os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º Ano se inscrevam 
apenas numa Atividade. Os restantes alunos não deverão praticar mais que duas Atividades.  

Meleças, 30 de setembro de 2020 
A Direção 

DESTINATÁRIO: Encarregados de Educação de todos os alunos 


