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AVISO N.º 4 

Encarregados de Educação 

Profissionais de Serviços Essenciais 

 

Na sequência da Comunicação de ontem à tarde do Senhor Primeiro Ministro e do estipulado no Decreto 

n.º 3-C/2021 hoje publicado, nomeadamente no seu artigo 31.º-B, informa-se que, 

• profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro - incluindo os bombeiros 

voluntários e das forças armadas; 

• trabalhadores dos serviços públicos essenciais; 

• trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam respostas de 

carácter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às 

crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica; 

• trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros 

serviços essenciais; 

cuja mobilização para o serviço ou prontidão, obste a que prestem assistência aos seus filhos ou outros 

dependentes a seu cargo, em seguimento da suspensão das atividades letivas, terão à sua disposição um 

estabelecimento de ensino, em cada agrupamento de escolas, que garanta e promova atividades para o seu 

acolhimento. 

No cumprimento desta determinação, comunica-se a todos os Encarregados de Educação que sejam 

trabalhadores dos serviços especiais acima referidos, que no Agrupamento de Escolas Soares Basto a escola 

identificada como de acolhimento é a Escola Sede – Escola Básica e Secundária Soares Basto. 

Procedimentos para a requisição do acolhimento: 

• Mostrar reunir as condições de aplicação da medida agora aprovada; 

• solicitar o acolhimento dos seus educandos diretamente ao Agrupamento, através do e-mail 

direcao@soaresbasto.pt. 

Tentaremos encontrar as melhores condições para responder às solicitações. 

O horário de funcionamento deste serviço de acolhimento na nossa escola será definido e ajustado em 

função das necessidades destes profissionais e que venham a solicitar este apoio. 

Publicita-se em anexo a lista das Escolas de Acolhimento recebida da DGEstE, lista dinâmica que poderá vir 

a sofrer alterações. 

Oliveira de Azeméis, 22 de janeiro de 2021 

A Diretora 
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