
 

Suspensão das Atividades Letivas e Educativas 

 

Conforme decidido no Conselho de Ministros de dia 21 de janeiro, em virtude da evolução 

da pandemia, as escolas devem suspender, a partir de amanhã, dia 22 de janeiro, até ao 

dia 5 de fevereiro, as atividades letivas e educativas, desde a educação pré-escolar até 

ao ensino secundário. 

Assim, de acordo com as instruções e recomendações emanadas pela DGEstE, informa-se 

o seguinte: 

 

1. Rede de Escolas de Acolhimento: 

A rede de escolas de acolhimento retoma a sua atividade, estando abertas as 

escolas para a receção e acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a 

cargo de trabalhadores de serviços essenciais e servindo refeições a alunos 

beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar, com o envolvimento das 

autarquias locais, a fim de garantir a disponibilização das refeições necessárias. 

  

2. Proteção de Crianças e Jovens em Risco: 

As escolas de acolhimento estão disponíveis para receber, presencialmente, as 

crianças e jovens em risco sinalizados pelas CPCJ. 

  

3. Apoio aos alunos com medidas adicionais: 

Sempre que necessário, são assegurados os apoios terapêuticos prestados nos 

estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos Centros de Recursos 

para a Inclusão, 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. 

  

4. Calendário Escolar: 

Em função da evolução e duração da suspensão das atividades letivas e 

educativas, poderão vir a ser introduzidas alterações ao calendário escolar, para 

compensar e apoiar os alunos. 

  



 

      Escolas de acolhimento 

Lista de estabelecimentos de ensino de acolhimento dos filhos ou outros dependentes 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, do concelho de Lisboa:  

Escola de Acolhimento Escola Sede de Agrupamento Telefone E-mail 

Escola Secundária do 

Restelo 
Escola Secundária do Restelo 213016528 geral@aerestelo.pt  

Escola Básica e 

Secundária Gil Vicente 

Escola Básica e Secundária Gil 

Vicente 
218860041 direcao@aegv.pt  

Escola Básica O Leão 

de Arroios 
Escola Básica Luís de Camões 218429540 celuiscamoes@gmail.com  

Escola Básica Mestre 

Arnaldo Louro de 

Almeida 

Escola Básica Marquesa de 

Alorna 
213870992 

agrupamentomarquesaalorna

@gmail.com  

Escola Básica Nuno 

Gonçalves 
Escola Básica Nuno Gonçalves 218150086 

laurinda.pereira@aenunogonc

alves.com  

Escola Básica Patrício 

Prazeres 
Escola Básica Patrício Prazeres 218140564 direcao.aepp@gmail.com  

Escola Básica Paulino 

Montez 
Escola Básica de Piscinas 218517080 

eb23-

piscinassa@mail.telepac.pt  

Escola Secundária do 

Lumiar 
Escola Secundária do Lumiar 217540747 aelindleycintra@gmail.com  

Escola Básica de São 

Vicente 

Escola Secundária Vergílio 

Ferreira 
217122020 esvf@aevf.pt  
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