
 
 

 

#17 - Informações à Comunidade - 21/01/2021 

Assunto: AEPRS - Aulas suspensas durante 15 dias sem ensino à distância 

 
Caros/as Encarregados/as de Educação 
 
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, anunciou hoje o encerramento das escolas para todos os níveis 

de ensino, durante 15 dias, com início a 22 de janeiro, para tentar conter o contágio pelo novo 

Coronavírus. 

Esta medida é justificada pelo “princípio de precaução” devido ao aumento do número de casos da 

variante mais contagiosa do SARS-CoV-2. 

Os 15 dias de interrupção da atividade letiva serão compensados em data a definir. 

 

ESCOLA DE ACOLHIMENTO 

No âmbito das diferentes medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção 

epidemiológica por COVID-19, bem como da reposição da normalidade em sequência da mesma, as 

escolas de acolhimento foram regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março de 

2020, que determina, no Artigo 10.º, a existência de Escolas de Acolhimento para os/as 

educandos/as dos/as trabalhadores/as de serviços essenciais. 

À semelhança do último confinamento, a Escola de Acolhimento (EB Dr. Sousa Martins) permitirá 

garantir resposta educativa aos/às filhos/as, com idade até aos 12 anos, dos/as profissionais afetos 

aos principais serviços públicos, bem como outros serviços essenciais. 

Os/As Encarregados/as de Educação dos/as alunos/as em causa deverão realizar inscrição, fazendo 

prova da sua situação profissional, junto dos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos (secretaria@aeprs.pt, contacto telefónico 263 276 149). 

 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES 

A decisão relativa à suspensão das atividades letivas durante as próximas duas semanas contempla 

a manutenção do fornecimento das refeições escolares aos/às alunos/as de Escalão A e B. 

Assim, os/as Encarregados/as de Educação interessados/as neste serviço devem informar os/as 

respetivos/as Diretores/as de Turma da sua intenção em manter as refeições nestas duas semanas. 

Os almoços serão fornecidos em regime de takeaway na Escola Sede do Agrupamento (Escola 

Professor Reynaldo dos Santos). 

 

Agrupamento de Escolas 
Professor Reynaldo dos Santos 
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PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

A Escola de Acolhimento está disponível para receber, presencialmente, as crianças e jovens em 
risco sinalizados pelas CPCJ. 
 
SENSIBILIZAÇÃO DOS JOVENS PARA A RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 
 
Sendo reconhecido que os comportamentos individuais são críticos para a contenção da pandemia, 
a Escola reforçará, oportunamente, em todas as componentes curriculares, com particular 
incidência na área da Cidadania e Desenvolvimento, a importância do cumprimento do 
confinamento e das regras de higienização, incutindo em cada um essa responsabilidade. 
 
 
Com a minha equipa, os melhores cumprimentos e desejos, especialmente de muita saúde. 
 
 

Vila Franca de Xira, 21 de janeiro de 2021 

O Diretor 

Prof. Eurico Valente 


