Emitida por:

Para conhecimento de:

Diretora do Agrupamento

•

Pais e Encarregados de Educação;

Em: 16 março de 2020

•

Comunidade Educativa.

Assunto: Orientações Urgentes
1- Fornecimento de refeições escolares:
•

•
•

os alunos com escalão A, da ASE, que necessitem de almoçar na escola devem marcar a sua refeição
através do email anabelagrilo@aeperafita.pt ou através do telefone 936 541 542 , até às 14:00 horas do
dia anterior;
estes alunos apenas podem permanecer na escola o tempo necessário para o almoço, entre as 12:00 e as
13:30 horas.;
caso haja necessidade, a Escola onde funciona este serviço, para todos os alunos do Agrupamento, é a
Escola Básica de Perafita (escola sede).

2 - Filhos de profissionais de serviços essenciais, de acordo com o DL nº 10-A/2020 de 13 de março:
•

os alunos, cujos encarregados de educação sejam profissionais de serviços essenciais, poderão ser
acolhidos e acompanhados na Escola Básica de Perafita;

•

os encarregados de educação destes alunos deverão proceder à indicação dessa necessidade e à marcação
da refeição através dos contactos anabelagrilo@aeperafita.pt ou através do telefone 936 541 542 até às
14:00 horas do dia anterior;

•

As listas das escolas de referência da região Norte estão publicitadas no site de todos os Agrupamentos.
São listas dinâmicas que poderão vir a sofrer alterações/correções;

3 – O sítio/ página do Agrupamento é o local privilegiado de comunicação, www.aeperafita.pt:
•
•
•

Comunicações de serviço e outras informações;
“Aulas não presenciais” e os contactos dos docentes para os apoios pedagógicos aos alunos e
esclarecimento de dúvidas aos pais/encarregados de educação;
Outros serviços de apoio.

4 – Sugerimos que seja mantido o horário de trabalho da turma para que as crianças/alunos cumpram as tarefas
definidas pelos professores de grupo/turma.
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5 - Acompanhamento pelo Serviço da Equipa Técnica Especializada:
- caso se verifiquem situações de necessidade de apoio, os encarregados de educação, alunos, docentes e pessoal
não docente poderão contactar estes serviços através dos emails:
joanasoares@aeperafita.pt (Psicóloga)
magdalopes@aeperafita.pt (Psicóloga)
danielaquintas@aeperafita.pt(Psicóloga)
carolinaoliveira@aeperafita.pt (Terapeuta da Fala)
ninadavid@aeperafita.pt(Técnica Superior de Serviço Social)
antoniofachada@aeperafita.pt (Animador Socioeducativo)
6 – Acompanhamento da Educação Inclusiva:
joanasoares@aeperafita.pt (Psicóloga)
manuelaaraujo@aeperafita.pt (Coordenadora do Departamento da Educação Especial)
7 – Serviços Administrativos:
geral@aeperafita.pt
9 – Acompanhamento da Direção:
diretora@aeperafita.pt e 93 457 71 44
anabelagrilo@aeperafita.pt
sandraferreira@aeperafita.pt
fatimapereira@aeperafita.pt

A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira
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