
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RUY BELO

Informação Encarregados de Educação

Regime não presencial – retoma das atividades

Face à retoma das atividades letivas em regime não presencial,  a partir de 8 de
fevereiro,  cumpre-me  informar  que  a  escola  procurará  proporcionar  às  famílias,
crianças e jovens dinâmicas de apoio, de acordo com os pedidos solicitados. 

Neste sentido,  os  encarregados  de educação  deverão comunicar  aos  educadores,
professores titulares de turma e diretores de turma a necessidade de qualquer tipo de
apoio, para que consequentemente a direção possa avaliar a possibilidade em garantir
a sua concretização.

Este apoio, conforme definido na legislação aplicável, contempla a possibilidade de
(i) alimentação (escalões A e B) e de (ii) escolas de acolhimento. Para o efeito foi
definida  uma rede  de  escolas  que  promovem o  acolhimento  dos  filhos  ou  outros
dependentes a cargo dos trabalhadores cuja mobilização ou prontidão para o serviço
obste a que prestem assistência aos mesmos.
A  escola  definirá  e  planificará  também  as  atividades  a  realizar  com  os  alunos

abrangidos  pelos  apoios  terapêuticos  e  para  quem  foram  mobilizadas  medidas
adicionais,  de  acordo  com  o  que  está  definido  pela  lei.  Também  será  prestado
especial apoio presencial aos alunos em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de
proteção de crianças e jovens e aos alunos que se considere ineficaz a aplicação do
regime não presencial e em especial perigo de abandono escolar. 
Todas estas possibilidades estão à disposição de todas as famílias, e qualquer apoio

solicitado merecerá especial atenção por parte do Agrupamento de Escolas Ruy Belo. 

Informa-se, ainda, que o calendário escolar sofrerá alterações através de despacho,
permitindo recuperar os 11 dias úteis da atual pausa letiva, designadamente através
dos seguintes ajustes:

a) Supressão da pausa letiva de Carnaval,  prevista de 15 a 17 de
fevereiro;

b) Alteração na pausa letiva da Páscoa, que passa a ter início no dia 
29 de março e a terminar a 1 de abril;

c) Alteração das datas de conclusão do terceiro período para os 
diferentes anos de escolaridade.

Tanto a alteração do calendário escolar, como o calendário final de provas e exames
serão divulgados até ao dia 12 de fevereiro.
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