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COVID 19 - Medidas extraordinárias de acolhimento, no âmbito do Despacho n.º 3-
C/2021, de acordo com a Portaria n.º82/2020, posteriormente alterada pela portaria n.º 
97/2020 

 

No âmbito das medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação pandémica 

por Covid-19, definidas no Despacho n.º 3-C/2021, que por aditamento do decreto n.º3-A/2021, foram 

suspensas as atividades letivas e não letivas presenciais e estabelecidas regras específicas para promover 

o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo de Trabalhadores de Serviços considerados 

Essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos. 

Assim, e de acordo com a legislação em vigor, os trabalhadores das atividades enunciadas por decreto do 

governo, podem solicitar o acolhimento dos seus educandos diretamente ao Agrupamento de Escolas, 

conquanto demonstrem reunir as condições de aplicação da medida. 

Os alunos serão acolhidos na Escola Sede do Agrupamento, de 2.ª a 6.ª feira, no horário de 

funcionamento da mesma, entre as 09:00h e as 17:30h. Este horário, caso se justifique, poderá sofrer 

alterações. 

Para o efeito e no cumprimento da legislação em vigor, solicita-se ao encarregado de educação o 

preenchimento do seguinte formulário: 

 

Nome do aluno:  

 

Idade:  Ano de escolaridade:  Turma:  Escola que frequenta:  

 

Observações de saúde:  

 

 

Nome do encarregado de educação:  

 

Contacto telefónico direto:  Outro contacto telefónico:  

 

Endereço de email:  

 

Área de profissão:  

  

 Saúde   Forças e serviços de segurança  Socorro   

 

 Outra (qual)   

 

 

Almoço  

      

Necessidade de serviço de almoço para o seu educando: Sim  Não   

 

 
DECLARAÇÃO DE HONRA 

 

No âmbito do Despacho n.º 3-C/2021 e da Portaria n.º 82/2020, declaro por minha honra que 

fui mobilizado pela minha entidade empregadora ou pela autoridade pública e por isso solicito 

o acolhimento do meu educando, na escola de referência do Agrupamento de Escolas de  

Peniche. 

Assinatura:__________________________   Data:______________  

 

A Direção._____________________ Data: ____________ 


