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INFORMAÇÃO 

 

Suspensão das atividades letivas e não letivas 

 A partir de 22 de janeiro, durante 15 dias 

 

 
De acordo com a comunicação do Senhor Primeiro Ministro emitida hoje à tarde, dia 21 de Janeiro, 

as atividades letivas e não letivas estarão suspensas a partir de amanhã, sexta-feira, dia 22 janeiro, 

durante 15 dias. 

Aguardamos orientações pormenorizadas por parte da tutela, que com a maior brevidade serão 

disseminadas à comunidade escolar, por estas duas mesmas vias: a Página Eletrónica e o Facebook 

do Agrupamento. 

 Adiantamos desde já que como escola de referência do Agrupamento para acolher alunos 

cujos Pais ou Encarregados de Educação sejam trabalhadores de serviços essenciais, de acordo 

com o definido no artigo 10.º do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, se estabelece 

para o 1.º ciclo a Escola Básica de Sá, em Arcozelo, e para o 2.º ciclo a Escola sede, Sophia de 

Mello Breyner. 

Os Pais ou Encarregados de Educação de crianças da educação pré-escolar e de alunos do 1.º e 2.º 

ciclos que pretendam solicitar o acolhimento dos seus educandos, devem dirigir-se aos respetivos 

docentes titulares de turma ou ao Diretor de Turma. 

 A resposta nesta valência terá início na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro. 
 
  Continuará a ser assegurado o apoio alimentar a crianças e alunos que beneficiam da Ação 

Social Escolar, sendo as refeições entregues em regime de take-away na Escola Básica de 

Chãos Velhos para a educação pré-escolar e 1.º ciclo e na Escola sede para os alunos de 2.º e 

3.º ciclos. 

As refeições devem marcadas até às 10:00 horas do dia anterior ao usufruto da refeição para as 

Escolas acima referidas, utilizando os números de telefone que a seguir se indicam: Escola de Chãos 

Velhos (para a educação pré-escolar e 1.º ciclo) - 227 622 129; Escola sede (para o 2.º e 3.º ciclos) – 

227 622 443. 

 

A Diretora, 

Luzia Veludo 


