
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

27 de dezembro a 7 de janeiro 

Escola de Acolhimento do AEOH 

 

Na sequência das restrições decretadas para as datas entre 27 de dezembro e 7 de 

janeiro e respectivas medidas de acompanhamento, o Agrupamento de Escolas de Oliveira 

do Hospital irá constituir a EB n.º 1 de Oliveira do Hospital como escola de acolhimento dos 

filhos ou dependentes a cargo de trabalhadores profissionais nos serviços de prontidão 

previstos na Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de janeiro. 

Qualquer comunicação ou pedido deve ser efetuado através do preenchimento do 

formulário que se encontra no seguinte link:  

https://docs.google.com/forms/d/1tGCBw7Kva08ZlcLPsktd-Q6yucBQeUt_0FimTxjmPGw/edit?usp=sharing 

Em virtude da logística envolvida, o encarregado de educação/tutor do aluno que 

pretenda usufruir do serviço de acompanhamento na escola de acolhimento deve comunicar 

essa necessidade até 48 horas antes do início da frequência do serviço, de forma a permitir 

a requisição antecipada das refeições e promover a mobilização dos recursos humanos 

necessários ao serviço, de acordo com o horário e número de crianças inscritas. Além da 

ficha de inscrição online, a frequência da escola de acolhimento implica a apresentação de 

uma declaração da entidade patronal, de ambos os progenitores, que ateste que prestam 

serviços essenciais no âmbito dos identificados na Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de janeiro, 

nos termos do artigo 3.º, bem como os respetivos horários de trabalho. A entrega destes 

documentos deve ser feita através do seu envio para o email direcao@aeoh.pt. 

A eventual aceitação será comunicada ao encarregado de educação, após 

verificação da conformidade dos documentos apresentados. 

Durante esta interrupção letiva, o funcionamento da escola de acolhimento será 

enquadrado no horário que decorre entre as 7h30 e as 18h30. No entanto, não se aconselha 

a permanência da criança mais do que 8 horas na escola 

 

Oliveira do Hospital, 22 de dezembro de 2021 

 

O Diretor 

Carlos Jorge Almeida Carvalheira Almeida 
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