AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALAPRAIA
Um AgruPAmento com ALmA!

INFORMAÇÃO
Pais/Encarregados de educação/comunidade escolar
Caros pais e encarregados de educação
Conforme decidido no Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro, em virtude da
evolução da pandemia, as escolas suspenderam, a partir de dia 22 de janeiro, até ao
dia 5 de fevereiro, as atividades letivas e educativas, desde a educação pré-escolar até
ao ensino secundário.
Para este período, e no âmbito das medidas extraordinárias e de caráter urgente de
resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus (#covid19), informo o
seguinte:
1. Encontram-se definidos os estabelecimentos escolares que estarão abertos das 9h00
às 17h00 (almoço garantido), preparados para acolher os filhos dos trabalhadores que
estarão mobilizados pela sua entidade empregadora ou pela autoridade pública. Para
dar resposta a esta solicitação, o nosso agrupamento definiu como escola de
acolhimento, a escola sede - EB23 de Alapraia.
a) Os interessados neste serviço deverão consultar a página da Câmara Municipal
de Cascais e preencher/submeter o formulário;
b) Este serviço destina-se a crianças entre os 3 e os 12 anos, que já frequentem o
Jardim de Infância ou Escola de 1.º ou 2.º ciclos da rede pública e privada;
c) Após submissão do formulário serão contactados pelo Departamento de Educação
da Câmara Municipal de Cascais ou pelo Agrupamento de Escolas de Alapraia;
d) Para informações ou esclarecimentos adicionais utilizar os seguintes contactos:
Departamento de Educação | ded@cm-cascais.pt | 214 815 241; Divisão de
Planeamento e Gestão de Rede | dpgr@cm-cascais.pt | 214 815 240.
2. As escolas de acolhimento estão disponíveis para receber, também, as crianças e
jovens em risco sinalizados pelas CPCJ.
3. O nosso agrupamento disponibiliza aos alunos a refeição (e lanche) em TakeaWay,
desde que o solicitem com pelo menos 24 horas.
3.1 Os alunos que usufruem da Ação Social Escolar - escalões A e B - têm almoço
(e lanche no pré-escolar e no 1.º ciclo) gratuito, independentemente do seu
nível de ensino.
3.2 Os alunos de escalão C podem solicitar refeição (no pré-escolar e no 1º Ciclo
podem solicitar, também, lanche). Ambos terão um custo associado;
3.3 Quando os pais/EE pretenderem o serviço ou desejarem terminar com ele devem
contactar os serviços do AEAlapraia através do telefone - 214674121.

4. Sempre que necessário, serão assegurados os apoios terapêuticos prestados nos
estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos Centros de Recursos para
a Inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos Centros de Apoio à
Aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais,
salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde.
5. Em função da evolução e duração da suspensão das atividades letivas e educativas,
poderão vir a ser introduzidas alterações ao calendário escolar, para compensar e
apoiar os alunos.
6. A ligação às plataformas e recursos das editoras voltam a estar/ser disponibilizadas
gratuitamente.
7. À direção do agrupamento compete envolver todos os seus profissionais para que, com
sentido de missão, possamos continuar a afirmar o papel das escolas neste período em
que lutamos pela preservação da saúde e de vidas, sem esquecer as funções educativas
e sociais.
8. Reforço a informação dada pelos diretores de turma aos pais e encarregados de
educação, para o levantamento dos equipamentos informáticos que foram atribuídos
(só para os pais/EE contactados). Aos pais/EE que ainda não levantaram os
equipamentos, informo que a EB23 de Alapraia está aberta dentro do horário definido
das 9:00h até às 18:00h (ininterrupto). Peço para o fazerem com a maior brevidade
que for possível. Os pais/EE que não pretendem levantar os equipamentos devem
informar a direção (afirmando esse propósito) pelo email - direcao@alapraia.edu.pt.
Alapraia, 21 de janeiro de 2021
Luís Malta, Diretor do Agrupamento

