Ano Letivo 2021/22
Informação
Semana de 3/01 a 7/01/22
ESCOLA DE ACOLHIMENTO
Escola de Acolhimento para alunos desde o Jardim de Infância até aos 12 anos de idade — EB1/JI
de Alfragide
Horário: 9h às 17:30
As Escolas de Acolhimento destinam-se a "filhos ou outros dependentes a cargo dos 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, cuja mobilização para o serviço ou
prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos, na sequência da suspensão prevista no artigo
anterior. Os trabalhadores das atividades enunciadas no artigo anterior são mobilizados pela
entidade empregadora ou pela autoridade pública." — Decreto-Lei n. 2 104/2020.
Face ao exposto, os Encarregados de Educação dos alunos dos quais ambos os progenitores
reúnam as condições acima referidas, deverão apresentar os respetivos comprovativos em como
foram mobilizados pela entidade empregadora, na secretaria da EB 2,3 de Almeida Garrett, bem
como o respetivo requerimento e ficha de saúde.
REFEIÇÕES
Refeições para alunos do Pré–escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos - devem os Encarregados de Educação
manifestar a sua intenção para o e-mail geral@avagarrett.net.
O serviço de refeições funciona na EB1/JI de Alfragide em regime de takeaway. As refeições
devem ser levantadas na escola entre as 12h e as 13:30 e deve haver saldo no cartão para o
pagamento das refeições.
Na informação a enviar para o e-mail acima referido, os Encarregados de Educação devem registar:
Nome, ano, turma e número do aluno;
Escola que frequenta;
Escalão a que pertence: A, B ou C;
Datas em que pretendem levantar as refeições.
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