
 

 

   

 

 
 

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA 
2021/2022 

 

Assunto: Suspensão das atividades letivas e não letivas 

 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 104/2021 de 27 de novembro, e de 

acordo com a Resolução do Conselho de Ministros de 21 de dezembro de 2021, as 

atividades com alunos nas escolas encontram-se suspensas entre o dia 26 de 

dezembro e 9 de janeiro. 

Assim, informamos o seguinte: 

 

1. Escola de Acolhimento – EB Dr. Azeredo Perdigão 

De acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro, a escola 

sede do AEVN estará aberta para receção e acompanhamento dos filhos ou outros 

dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e 

de socorro bem como outros serviços essenciais (serviços previstos na Portaria n.º 25-

A/2021, de 29 de janeiro). 

Os encarregados de educação que necessitem deste apoio, devem requerê-lo através 

do envio de email para secretaria@aeviseunorte.pt. Deverão identificar o aluno, 

encarregado de educação, contacto, escola/ turma e os dias e horário necessários. 

Deverão ainda anexar comprovativo da entidade patronal em como a atividade que 

desenvolve está enquadrada na referida portaria. 

 

Rede de escolas de acolhimento 
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2. Apoio aos alunos com medidas adicionais 

Sempre que necessário, são assegurados os apoios terapêuticos prestados nos 

estabelecimentos de ensino, 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.  

 

3. Apoio alimentar  

É prestado apoio alimentar a alunos beneficiários da ação social escolar e a alunos que, 

não sendo beneficiários dos apoios alimentares no âmbito da ação social escolar, 

necessitem desse apoio.  

Os encarregados de educação que necessitem deste apoio e ainda não o solicitaram 

junto do educador/ professor titular de turma/ diretor de turma, devem requerê-lo 

através do envio de email para secretaria@aeviseunorte.pt. Deverão identificar o 

aluno, encarregado de educação, contacto, escola/ turma. 

Estabelecimentos escolares disponíveis para entrega das refeições: 

 EB Dr. Azeredo Perdigão (escola Sede) 

 EB de Moselos 

 EB de Tondelinha 

 

Por último, e na eventualidade do Ministério da Educação enviar mais orientações às 

escolas, serão prestados os devidos esclarecimentos. 

Com os melhores cumprimentos e votos de um Santo e Feliz Natal, 

Abraveses, 23 de dezembro de 2021  

O Diretor 

 

Marco André Gonçalves Rodrigues 

 

mailto:secretaria@aeviseunorte.pt

