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Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa (código 135094)
Sede: Escola Básica Abade Correia da Serra (código 330413)

COVID 19 - Medidas extraordinárias de acolhimento, no âmbito do Despacho n.º 3- C/2021,
de acordo com a Portaria n.º82/2020, posteriormente alterada pela portaria n.º 97/2020
Em conformidade com o Decreto n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro e com as Portarias n.º 97/2020 de 19
de abril e n.º 82/2020 de 29 de março, a Escola Básica Abade Correia da Serra e a Escola Básica de
Pias, irão funcionar como Escolas de Acolhimento para crianças com menos de 12 anos, cujos pais
não lhes podem prestar assistência, por pertencerem a serviços essenciais e se encontrem em
situação de mobilização ou prontidão para o serviço (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 infraestruturas essenciais, bem como
outros serviços essenciais).
Assim, devem os requerentes fazer prova da sua situação profissional através de declarações ou
declaração (caso de famílias monoparentais) da entidade patronal em como se encontram
mobilizados para o serviço ou prontidão.
Para o efeito e no cumprimento da legislação em vigor, solicita-se ao encarregado de educação o
preenchimento do seguinte formulário:

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
Nome:
Nome do pai:
Nome da mãe:
Jardim de Infância/Escola que frequenta:
Grupo/turma:
INFORMAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (EE)
 Pai  Mãe  Outro:
Nome completo do EE:
Contactos do EE: Telemóvel:
Profissão do pai:
Entidade / organismo de trabalho:
Profissão da mãe:
Entidade / organismo de trabalho:

Email:
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ACOLHIMENTO E RECOLHA DA CRIANÇA
Quem pode levar ou buscar a criança?

E.E

Outro

Contacto de outras pessoas de referência, em caso de emergência
 avós

 tio/tia

 outro/a

Pretende o serviço: Todos os dias úteis da semana
Apenas nos dias :
Manhã e Tarde

Período da manhã

Horário previsto para a entrada:

Período da tarde
Horário previsto para a saída:

Pretende serviço de almoço:  não  sim
Informações adicionais:

No âmbito da legislação em vigor, anexo declaração da(s) entidade(s) empregadora(s)

Data: ____/____/_______

Assinatura _____________________________________

