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Informação - Escolas de Acolhimento
Na sequência da publicação Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27
de novembro, que vem decretar o estado de calamidade, face a um agravamento da
situação epidemiológica da doença COVID -19, e do Decreto-Lei n.º 104/2021 de 27 de
novembro, que procede à suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas,
relembra-se que, nos termos do art.º 15.º, do referido Decreto-Lei, a rede de escolas
de acolhimento retoma a sua atividade, estando abertas as escolas para a receção e
acompanhamento dos filhos (menores de 12 anos) ou outros dependentes a cargo de
trabalhadores mobilizados ou em prontidão que obste a prestar assistência aos
mesmos e servindo refeições e/ou apoios alimentares a alunos beneficiários da ação
social escolar e aos alunos que, não sendo beneficiários dos apoios alimentares no
âmbito da ação social escolar, necessitem desse apoio, com o envolvimento das
autarquias locais, a fim de garantir a disponibilização das refeições e/ou apoios
alimentares necessários.
Os eventuais pedidos de integração na escola de acolhimento, deverão ser
apresentados em documento que ateste a sua impossibilidade de prestação de
teletrabalho e necessidade inapelável, desse trabalhador, ao funcionamento do serviço
solicitado como essencial (DL nº3-c/2021), e enviar para o email:
escolasoeiropgomes@gmail.com, até as 16:00h da véspera do dia em que pretende
iniciar o acolhimento.
Estes requisitos devem ser comuns aos dois progenitores para efeitos de frequência da
escola de acolhimento.
Escolas de Acolhimento do nosso Agrupamento:
Pré-escolar e 1º Ciclo – EB1 do Sobralinho
2º Ciclo – EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes
Horário: 9h às 17h
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