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NOTA INFORMATIVA N.º 6 

 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS E EDUCATIVAS 

INFORMAÇÕES PARA PAIS E EES 

 

 

Cadaval, 22/ 01/ 2021 

 

Caríssimos pais e encarregados de educação, 

 

De acordo com a decisão do Conselho de Ministros do dia 21 de janeiro, em virtude da 

evolução da pandemia da doença Covid-19, as escolas suspenderam, no dia 22 de 

janeiro e até ao dia 5 de fevereiro, as atividades letivas e educativas em todos os 

níveis de educação e ensino. 

No âmbito da decisão enunciada, informamos que o Agrupamento de Escolas do Cadaval 

(AEC), em estreia articulação e com o apoio da Câmara Municipal do Cadaval, manterá 

em funcionamento algumas valências que visam garantir o apoio às famílias, 

nomeadamente o apoio a alunos mais carenciados e ainda a alunos cujos pais são 

trabalhadores de serviços essenciais. 

Importa referir também algumas medidas de caráter mais geral que consideramos 

relevantes para que as famílias se possam organizar da forma mais adequada possível, 

num momento particularmente difícil e uma vez mais muito desafiante para todos nós. 

Nesse sentido, enunciamos as medidas que nos merecem especial destaque: 

1. Entrega domiciliária de refeições (almoço) a alunos beneficiários dos 

escalões A e B da ação social escolar, pela Câmara Municipal. As famílias estão 

já a ser contactadas de modo a manifestarem a sua vontade/ necessidade em 

receber este apoio. Aos alunos do escalão B será cobrado o valor habitual por 

cada uma das refeições servidas; 

2. Constituição da Escola Básica n.º 1 do Cadaval como “escola de 

acolhimento” para crianças e jovens no nosso concelho, destinada à receção 

e acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhadores de 

serviços essenciais. As famílias interessadas nesta valência deverão manifestar a 

sua necessidade enviando e-mail para geral@agrupcadaval.com, com a indicação 

do nome do aluno, da profissão dos progenitores (comprovada através de 

documento a anexar), do período/ horário em que é necessário o acolhimento e 

ainda da necessidade ou não de refeição; 
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3. Para os alunos com medidas adicionais, após auscultação das famílias e/ou 

sempre que necessário, será garantido o acolhimento em unidade integrada 

no nosso Centro de Apoio à Aprendizagem (UEE da Escola Básica n.º 1 do 

Cadaval), bem como serão assegurados os apoios terapêuticos prestados pelo 

Centro de Recursos para a Inclusão; 

4. O Regime Não Presencial (E@D), embora não tendo sido equacionado para o 

presente período de suspensão, está previsto no Plano de Organização do 

Ano Letivo do AEC (consultar: https://www.aecadaval.com) e poderá ser 

implementado posteriormente, em caso de necessidade; 

5. Os conteúdos do #EstudoEmCasa continuam disponíveis, tanto na RTP 

Memória como no RTP Play e na APP, podendo constituir-se como recursos 

importantes para as crianças e jovens neste período de suspensão das atividades 

escolares; 

6. 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. 

 

Finalmente, em jeito de pedido, enunciamos a medida talvez mais importante de entre 

todas as medidas adotadas e a adotar, aquela que, seguramente, nos permitirá a 

contenção da pandemia da doença da Covid-19 e o regresso a uma vida normal na 

sociedade e nos espaços escolares: 

É imperioso que todos adotem comportamentos individuais responsáveis, 

nomeadamente que cumpram com absoluto rigor o confinamento, bem como 

todas as regras de segurança e higienização enunciadas pela Direção Geral de 

Saúde. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Paulo Henriques, Diretor 
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