INFORMAÇÃO Nº 14

Assunto: Apoio a alunos da educação pré-escolar, do 1.º,
2.º e 3.º ciclos.

Informo que na sequência da decisão do Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro, em
suspender as atividades letivas a partir do dia 22 de janeiro, até ao dia 5 de fevereiro, a rede
de escolas de acolhimento retomou a sua atividade, estando abertas para a receção e
acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de serviços
essenciais.
Desta forma, a Escola Básica da Praceta, acolherá os alunos da educação pré-escolar e
do 1.º ciclo.
A Escola Básica José Régio, acolherá os alunos do 2.º e 3.º ciclo.
O horário de entrada no estabelecimento de ensino é às 9h00min, havendo um período de
tolerância até às 9h15min.
Após esta hora a escola será encerrada, por medida de contenção, e não se fará qualquer
atendimento presencial até há hora prevista para o encerramento das atividades
(17h00min).
Peço aos interessados que compreendam e que cumpram escrupulosamente este horário,
pois entendemos que com esta medida estamos a minimizar os possíveis efeitos prejudiciais
que a circunstância poderia causar.
Por uma questão de organização, é solicitado aos interessados que enviem a sua pretensão
para os respetivos estabelecimentos, mediante o preenchimento de um formulário que segue
anexo a esta informação, até às 14h00 do dia anterior.
Mais informo que as refeições a alunos beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar,
serão asseguradas com o envolvimento das autarquias locais.
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FORMULÁRIO

Nome dos progenitores:
Pai:
Mãe:

Profissão:
Pai:
Mãe:
Contacto:
Pai:
Mãe:

Nome do educando:
Idade:
Nível de ensino/ano de escolaridade:
Data da necessidade do apoio:

Data:
Assinatura do requerente:

Nota: Este formulário deverá ser enviado para o endereço eletrónico direcao@aeb.pt até às 14h00min
do dia anterior à necessidade.

