
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARROSELAS 
 

ESCOLA DE ACOLHIMENTO 
 

 Nos termos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e legislação 
complementar «é identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que 
promove o acolhimento dos filhos 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 e de instituições ou equipamentos sociais de apoio aos idosos como lares, 
centros de dia e outros similares, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, cuja 
mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos» (Art.º 10º). 
De igual modo, o Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro identifica, no n.º 1, do Art.º 31º-B: 

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. 

 
     Neste sentido, determina-se: 

1) A Escola Básica de Barroselas será a escola de acolhimento para os alunos do AE de 
Barroselas, filhos de profissionais considerados essenciais, no contexto atual de pandemia. 

2) Os Pais ou Encarregados de Educação que exerçam funções nas profissões enunciadas e 
necessitem de recorrer à escola de acolhimento durante o período de suspensão das 
atividades letivas presenciais devem enviar o pedido para o endereço eletrónico 
e.barroselas@aebarroselas.edu.pt, com a antecedência mínima de 48h00, indicando:  

 Nome do aluno; 
 Ano de escolaridade em que se encontra matriculado; 
 Data de nascimento; 
 Profissão da mãe; 
 Profissão do pai; 
 Hora de chegada à escola de acolhimento e hora de regresso à casa do seu educando; 
 Contacto telefónico; 
 Declaração da entidade empregadora em como foi convocado para o serviço, quando 

necessário. 
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