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Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela 

 
 

Caros Encarregados de Educação, 

Conforme decidido no Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro, em virtude da 

evolução da pandemia, as escolas devem suspender, a partir do dia 22 de janeiro, até ao 

dia 5 de fevereiro, as atividades letivas e educativas. 

1. Escola de Acolhimento: 

Escola de Acolhimento do Agrupamento: Escola Básica Sophia Mello Breyner. 

A quem se destina: filhos de trabalhadores de serviços essenciais e crianças e jovens em 

risco, sinalizados pela CPCJ. 

Condições para frequência da escola de acolhimento: os encarregados de educação que 

pretendam usufruir da escola de acolhimento deverão contactar a escola sede do 

agrupamento pelo telefone 214241610 ou enviar um email para: aecpsmb@gmail.com, 

com o assunto: escola de acolhimento e identificando a situação, o período de 

frequência que necessitam, a escola do agrupamento a que pertencem, o número e 

idade das crianças, bem como a sua situação profissional que o justifica. Outras 

situações deverão ser sempre solicitadas através do email referido. 

 

2. Refeições (Escalão A e B): 

Os alunos que beneficiam do Escalão A e B da ação social escolar, poderão usufruir da 

refeição em regime de Takeway. 

Todos os EE dos alunos do Escalão A e B que pretendam as refeições poderão contactar a 

escola sede do agrupamento pelo telefone 214241610 ou enviar email para 

aecpsmb@gmail.com com o assunto: refeição, identificação do aluno com nome 

completo e os dias em que pretendem usufruir das refeições.  

 

3. Serviços Administrativos 

A deslocação aos serviços administrativos deve ser feita sempre sob marcação prévia, 

através do telefone 214241610 ou email: aecpsmb@gmail. 

 

Alerta-se os senhores encarregados de educação que a suspensão tem como objetivo 

diminuir o contágio da COVID e só terá o resultado esperado se forem cumpridas as 

orientações da DGS. Assim, relembramos a obrigatoriedade do uso de máscara, de 

distanciamento social, lavagem das mãos com frequência e evitar a deslocação a locais 

com concentração de pessoas. 

Desejamos a todos boa saúde. Protejam-se! 

A diretora 

Teresa Silva 
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