
Ano letivo 20/21                         

 

 

Emitida por: Diretora do Agrupamento 
 
Em:  21 janeiro de 2021 

Para conhecimento de: 

• Encarregados de Educação; 

• Alunos; 

• Comunidade educativa. 

 
Assunto: Suspensão das Atividades Letivas Presenciais  

Conforme decidido no Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro, em virtude da evolução da pandemia, as escolas 

do AEP suspendem o regime presencial, a partir de amanhã, dia 22 de janeiro, até ao dia 5 de fevereiro, as atividades 

letivas e educativas, desde a educação pré-escolar até ao 3º ciclo. 
 

Para este período, seguem-se as seguintes orientações: 
 

Escola de Acolhimento: 

• Estamos abertos para a receção e acompanhamento aos alunos de trabalhadores de serviços essenciais, 

devendo este serviço ser solicitado previamente à Diretora com comprovativo da Entidade Patronal e 

através do email: diretora@aeperafita.pt  

• Mantemos o serviço de refeição em regime take away para os alunos de escalão A e B da ação social 

escolar que o solicitarem atempadamente: 

- Pré-escolar e 1º ciclo devem enviar email para equipatecnica@aeperafita.pt e/ou 

sandraferreira@aeperafita.pt; 

             - 2ºe 3º ciclos devem marcar a refeição no GIAE on line. 

• Estamos disponíveis para receber, presencialmente, as crianças e jovens em risco sinalizados pelas CPCJ. 
 

 

Apoio aos alunos com medidas adicionais:  

• Acolhimento dos alunos nas unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para quem foram 

mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

 

Calendário Escolar:  

• 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. 

Regime não presencial:  

• Na preparação do ano letivo, foi previsto o funcionamento em regime não presencial (E@D), este poderá 

ser ativado. Estamos a aguardar orientações do Ministério da Educação. 

 

Sabemos que estamos a passar um período difícil. Desde já agradeço a compreensão a colaboração de todos. 

Apelo ao cumprimento rigoroso do confinamento!   

 

       A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira 
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