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COMUNICAÇÃO nº2 
 
 

Vimos por este meio comunicar a nossa comunidade educativa que, de acordo com as 

instruções emanadas pela presidência do Conselho de Ministros DL nº 10-A/2020 e 

complementadas pelo comunicado do Ministério da Educação em 14 de março de 

2020, a escola pública irá providenciar espaços de acolhimento para os menores de 12 

anos cujos pais/ encarregados de educação sejam “profissionais de saúde, das forças e 

serviços de segurança e de socorro - incluindo os bombeiros voluntários, e das forças 

armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção 

de infraestruturas essenciais, bem como outros serviços essenciais - serem mobilizados 

para o serviço ou prontidão, impedindo assim que prestem assistência aos seus filhos 

ou outros dependentes, é identificada pelo menos uma escola de cada agrupamento de 

ensino (ou a escola não agrupada) que deverá acolher os seus filhos ou outros 

dependentes.  

Os trabalhadores das atividades enunciadas terão de ser mobilizados pela entidade 

empregadora ou pela autoridade pública, podendo solicitar o acolhimento dos seus 

educandos diretamente aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

conquanto demonstrem reunir as condições de aplicação da medida.” 

Desta forma, todos aqueles que se integrem no atrás enunciado e que necessitem de 

acolhimento para os seus educandos, deverão contactar a sede do agrupamento por 

correio eletrónico: escolasoeiropgomes@gmail.com ou telefone: 219518210, e 

oportunamente fazer prova da sua situação. Este recurso poderá ser ativado nos casos 

em que ambos os elementos do agregado familiar se encontrem mobilizados nos 

termos referidos, ou constituam famílias monoparentais com esse mesmo perfil. 

Relembramos que, para os profissionais de saúde, foi emitido o despacho 3301/2020 

que permite a opção de acolhimento por outra pessoa que, por sua vez, terá direito ao 

apoio previsto no art.23º do DL 10-A/2020. 

 

No nosso Agrupamento, a escola de acolhimento para todos os alunos menores de 12 

será a escola EB1 do Sobralinho, no Sobralinho. 
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Os horários de referência da escola de acolhimento, neste momento, são os relativos 

ao funcionamento da escola em turno normal 9:00h às 17:30h. Este quadro de 

referência poderá ser alterado a qualquer momento em função de necessidades 

devidamente comprovadas. 

 

Relembramos mais uma vez, a todas as famílias e alunos, que devem cumprir 

rigorosamente, todas as regras de higiene, de distanciamento social e, sobretudo, 

evitar deslocações a locais com concentração de pessoas, evitando participar em 

eventos e atividades de caráter social.  

 

A segurança de todos depende da atitude de cada um.  

Até breve! 

 

 

 

 

São João dos Montes, 16 de março de 2020 

A Diretora 

Isabel Maria Alves Estevinha 


