INFORMAÇÃO Nº 16

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

Informo que no período em que vigorar o ensino à distância, a partir do dia 8 de fevereiro, o
acompanhamento dos alunos do Agrupamento de Escolas do Bonfim, cujos progenitores
exerçam funções nos serviços considerados essenciais, previstos na lei, será prestado nos
seguintes estabelecimentos:
•
•

Escola Básica da Praceta, acolherá os alunos da educação pré-escolar e do 1.º
ciclo.
Escola Básica Cristóvão Falcão, acolherá os alunos do 2.º e 3.º ciclos.

O horário de entrada no estabelecimento de ensino da Praceta 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 à hora prevista para o
encerramento das atividades (17h00min).
O horário de entrada na escola Básica Cristóvão Falcão é às 8h30min para o 2.º ciclo e às
9h00min para o 3.º ciclo. Este estabelecimento encera às 17h30min.
Por uma questão de organização, é solicitado aos interessados que enviem a sua pretensão
para o endereço eletrónico da direção (direcao@aeb.pt), mediante o preenchimento de um
formulário que segue anexo a esta informação, até às 14h00min do dia anterior à
necessidade, ao qual devem juntar o horário de trabalho validado pela entidade patronal dos
progenitores, de forma a justificar o apoio às estruturas do Ministério da Educação.
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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.

