
 
 

INFORMAÇÃO - COVID-19 
 

No cumprimento do disposto nos n°1 e n°2, do artigo 10°, do D. L. n° 10-A/2020, de 13 de março, 

e de acordo com as orientações telefónicas, recebidas hoje, dia 15.03.2020, da DGEstE-Alentejo, 

ao início da tarde, informa-se toda a comunidade educativa que o Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar irá disponibilizar a escola sede, E. B. 2,3/S Dr. João de Brito Camacho, sita na vila de 

Almodôvar, a partir da próxima 3ª feira, dia 17 de março, para acolhimento dos filhos a cargo dos 

"...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, cuja 

mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos, na 

sequência da suspensão prevista..." (...de atividades letivas e não letivas). 

O horário de funcionamento do referido acolhimento será divulgado amanhã, dia 16/03/2020, a 

partir das 16h30. 

Mais se informa que o serviço ora disponibilizado se encontra sujeito a solicitação prévia, junto 

dos Serviços Administrativos deste Agrupamento de Escolas (preferencialmente por telefone ou 

email), até às 15h30, do dia útil imediatamente anterior à data pretendida. 

Apela-se à utilização responsável do serviço de acolhimento disponibilizado, visando diminuir a 

probabilidade de ocorrência de eventuais situações de risco e garantir, tanto quanto possível, a 

segurança de todos os utentes, sobretudo das crianças, bem como dos profissionais de educação 

(docentes e não docentes) e da prestação de serviços envolvidos.   

A presente informação poderá estar sujeita a correções ou alterações, devido a ajustes de 

funcionamento ou a orientações sobre esta matéria que venham, posteriormente, a ser emanadas 

dos serviços e entidades competentes. 

 
Almodôvar, 15 de março de 2020 

 
A Diretora  

 

 
Maria João Vaz da Ribeira Alves  

 
 

NOTA: Telefone: 286 660 120 
            Telemóvel: 969 585 014 
            Email: geral@aealmodovar.org 
 


