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SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS 
 
 

22 DE JANEIRO A 5 DE FEVEREIRO 
 
 
 

Conforme decidido no Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro, 

em virtude da evolução da pandemia, as escolas devem suspender, 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 ensino secundário. 

Vimos, assim, deixar as seguintes informações e recomendações para 

este período: 

1. Não haverá, para já, atividades letivas a distância por estarem 

suspensas todas as atividades letivas e educativas; 

 

2. A Escola Básica de Vila Verde estará aberta e garantirá a receção e 

acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a cargo de 

trabalhadores de serviços essenciais e servindo refeições a alunos 

beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar 

 

3. A Escola Básica de Vila Verde está disponível para receber, 

presencialmente, as crianças e jovens em risco sinalizados pelas 

CPCJ. 
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4. São assegurados os apoios terapêuticos bem como o acolhimento 

nas unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para 

os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, 

salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde. 

 

Trabalhadores de serviços essenciais: 

a) Profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de 
socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e das forças armadas; 

b) Trabalhadores dos serviços públicos essenciais; 

c) 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; 

d) Trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de 

infraestruturas essenciais, bem como de outros serviços essenciais. 

 

Contacto da Escola: 932 094 226 

Os pedidos para obter refeições ou para o acolhimento de crianças 

e jovens devem ser efetuados juntos dos respetivos Diretores de 

Turma, nos 2.º e 3.º CEB, dos Titulares de Turma, no 1.º CEB e 

dos Titulares de Grupo na Educação Pré-escolar. 

 

Vila Verde, 21 de janeiro de 2021 

  

 

O Diretor, 

 

(António Alberto da Rocha Rodrigues)  


