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Agrupamento de Escolas Elias Garcia 

Comunicado aos Encarregados de Educação 

 

A situação de pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde e as medidas de contingência que 

foi necessário implementar, levaram à suspensão das atividades letivas presenciais nas escolas, de 16 de 

março a 13 de abril.  

O sucesso das medidas só poderá ser alcançado com responsabilização, disciplina, cumprimento de todas 

as orientações governamentais e das entidades de saúde. Neste sentido relembra-se a necessidade de 

seguir à risca as regras de higienização, o distanciamento social necessário e a permanência no domicílio, 

o mais possível.  

As famílias têm, ainda, o dever de informar a direção da escola, por mail sec.eliasgarcia@gmail.com ou 

por telefone 21 294 60 70 e/ou o professor titular/educador de infância / diretor de turma, indicando 

situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão das atividades. É de extrema 

importância esta indicação, pois só assim se poderá manter a identificação de cadeias de contágio. 

Informam-se, ainda, os encarregados de educação que os docentes irão enviar para as suas crianças/ 

alunos materiais e tarefas para realizarem, através de plataformas digitais, email de turma, email de 

encarregados de educação, ou através do contacto com o diretor de turma/professor titular, até à 

interrupção letiva da Páscoa, de acordo com uma planificação elaborada, quer pelos docentes, quer pelo 

conselho de turma.  

 

Refeições a crianças/alunos com escalão A 

• Crianças da educação pré-escolar e alunos do 1º ciclo 

Dado que o Governo definiu que a alimentação das crianças e alunos do escalão A da ASE será garantida 
informa-se que serão distribuídas na Escola Básica Miquelina Pombo, entre as 12 e as 13 horas, as 
refeições para as todas crianças e alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo, do escalão A, de todas as 
escolas do Agrupamento Elias Garcia. 
 

• Alunos do 2º e 3º ciclo 
 
As refeições para os alunos do 2º e 3º ciclo serão distribuídas na Escola Básica Elias Garcia, entre as 12 e 
as 13 horas. 

A refeição será servida em regime de takeaway preparado previamente. Para o efeito o encarregado de 
educação, ou alguém em sua substituição, deve deslocar-se às escolas acima referidas com duas caixas 
vazias para poderem levar o almoço (sopa e prato principal), a fim de se evitar qualquer permanência na 
escola.  
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As refeições deverão ser marcadas e o cartão do aluno deverá ser apresentado. Independentemente da 

marcação da refeição é necessário informar previamente os serviços através do seguinte email: 

sec.eliasgarcia@gmail.com 

 

Escolas de acolhimento 

O ponto 1, do artigo 10º, do Dec- lei, nº 10- A/2020, de 13 de Março, determina que na eventualidade de 

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

voluntários, e das forças armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e 

manutenção de infra-estruturas essenciais, bem como outros serviços essenciais - serem mobilizados para 

o serviço ou prontidão, impedindo assim que prestem assistência aos seus filhos ou outros dependentes, 

é identificada pelo menos uma escola de cada agrupamento de ensino que deverá acolher os seus filhos 

ou outros dependentes.  

O Agrupamento de Escolas Elias Garcia terá a Escola Básica Elias Garcia (escola-sede) como escola de 

acolhimento para estas crianças/alunos até aos 12 anos, caso se trate de uma criança da educação pré-

escolar ou alunos do 1º ou outro ciclo de ensino, de qualquer escola ou jardim-de-infância do 

Agrupamento. Em todas as situações é necessário informar previamente os respetivos educadores de 

infância, professores titulares de turma do 1.º ciclo ou diretores de turma. Os encarregados de educação 

deverão informar, ainda, qual o período de tempo que a criança/aluno necessita de permanecer na 

escola, não podendo este ficar na escola para além do período compreendido entre as 9 às 17 horas. 

No período da pausa letiva da Páscoa - de 1 a 13 de abril – poderá consultar a página Web do 

agrupamento http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/  onde tentaremos manter  toda a informação 

atualizada.  

        

Sobreda, 15 de Março de 2020 

A Diretora do Agrupamento 

Catarina Bernardo 
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