
 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares  

Direção de Serviços da Região Centro 

Direção 
 

Suspensão das atividades letivas e educativas 
de 2 a 9 de janeiro 2022 

Sinalização de Alunos e Acolhimento em Meio Escolar 
 

Na sequência da publicação Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de 
novembro, que vem decretar o estado de calamidade, face a um agravamento da situação 
epidemiológica da doença COVID -19, e do Decreto-Lei n.º 104/2021 de 27 de novembro, 
que procede à suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas, entre 2 e 9 de 
janeiro de 2022, o Agrupamento de Escolas de Pombal foi identificado como escola de 
referência para acolhimento estando aberto para a receção e acompanhamento dos filhos 
ou outros dependentes a cargo de trabalhadores mobilizados ou em prontidão que obste a 
prestar assistência aos menores e servindo refeições e/ou apoios alimentares a alunos 
beneficiários da ação social escolar e aos alunos que, não sendo beneficiários dos apoios 
alimentares no âmbito da ação social escolar, necessitem desse apoio, com o envolvimento 
das autarquias locais, a fim de garantir a disponibilização das refeições e/ou apoios 
alimentares necessários.As escolas de acolhimento estarão disponíveis, também, para 
receber, presencialmente, as crianças e jovens em risco sinalizados pelas CPCJ. 

Os espaços específicos definidos para o acolhimento das crianças e alunos até aos 12 
anos no Agrupamento de Escolas de Pombal são: 

Escola Básica de Pombal - pré-escolar e 1º ciclo;  

Escola Secundária de Pombal- 2º ciclo ou até aos 12 anos  

Horário: 9:00h- 17:00h 

Os interessados devem entrar em contacto direto com a escola de referência, apresentando 
as suas necessidades, através do mail: geral@aepombal.edu.pt ou do telefone: 236 212 169. 

Dados a informar no contacto: 

- nome do aluno a acolher; ano de escolaridade; idade; escola/ turma de origem; 
nome e contacto do Encarregado de Educação; motivo do pedido; 

- declaração da entidade patronal a atestar a necessidade de acolhimento e respetivo 
horário. 

Caso a caso o agrupamento e o município decidem quais as melhores condições para 
responder às solicitações. 

 

Pombal, 22 de dezembro de 2021 

 

O Diretor 

Fernando Augusto Quaresma Mota 
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