
 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita 
Sede - Escola Secundária da Baixa da Banheira 

 

COMUNICADO n.º 03/2021 

As atividades escolares serão retomadas em contexto de ensino presencial de forma 

faseada: 

 - Dia 15 de março: turmas do ensino pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 - Dia 05 de abril: turmas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

 - Dia 19 de abril: turmas do Ensino Secundário. 

 

Relativamente aos serviços prestados pelo Agrupamento: 

- de acompanhamento às famílias - caso seja necessário, deverão utilizar o 

contacto telefónico n.º 212 099 970 ou de e-mail gaaf@esbb.pt, geral@esbb.pt, ou os 

e-mails dos respetivos diretores de turma; 

- de atendimento ao público no Centro Qualifica - caso seja necessário, deverão 

utilizar o contacto telefónico n.º 212 099 970 ou o e-mail 

esbaixabanheira@centroqualifica.gov.pt 

O atendimento ao público por parte dos Serviços Administrativos na escola sede 

(Praceta Maria Helena Vieira da Silva, 2825-220 Vale da Amoreira) terá de ser 

previamente agendado através do número de telefone n.º 212 099 970, devendo ser 

feito um esforço para que, telefonicamente ou via e-mail, todas as situações possam ser 

resolvidas sem recorrer à presença dos interessados nas referidas instalações. 

 

Para evitar riscos de contágio, todos devem continuar a cumprir as regras da Direção 

Geral de Saúde: 

1. Procedimentos de higiene e de etiqueta respiratória 

2. Distanciamento social 

3. Não participação em atividades ou iniciativas que potenciem o contágio 

4. Não deslocação a locais com concentração de pessoas 

5. Permanecer em casa e sair apenas o estritamente necessário 

 

Sinalização de casos suspeitos ou de contágio - Todos os casos suspeitos ou de 

contágio devem obrigatoriamente ser comunicados à escola sede através do telefone 

n.º 212 099 970 ou através do e-mail geral@esbb.pt 

mailto:geral@esbb.pt


 

1. Para identificar mais rapidamente possíveis cadeias de contágio, deve indicar 

nome e turma (no caso dos alunos). 
 

 

Refeições escolares para os alunos com escalão A ou escalão B do ASE - em cada 

escola do Agrupamento a distribuição das refeições será feita do seguinte modo: 

❖ Escola Básica de Vale da Amoreira - para os alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

até dia 2 de abril: 

 

• Os(as) Encarregados(as) de Educação poderão solicitar o fornecimento de 

refeições através de contacto telefónico dos estabelecimentos escolares: 

Escola Básica de Vale da Amoreira – 212 059 280 

• As refeições serão entregues entre as 12h00 e as 12h45 

        

❖ Escola Secundária da Baixa da Banheira – até ao dia 1 de abril para os alunos do 

3.º Ciclo do Ensino Básico e até ao dia 16 de abril para os alunos do Ensino 

Secundário: 

 

• Marcação prévia, pelo telefone n.º 212 099 970, até às 15h00 do dia útil 

imediatamente anterior 

• Dirigir-se ao refeitório cujo horário de funcionamento decorre entre as 

12h15 e as 13h45 

• O horário estabelecido deverá ser escrupulosamente cumprido 

• A entrada far-se-á pela Portaria sita na Av. Almada Negreiros e a saída 

pela antiga portaria da escola na Praceta Maria Helena Vieira da Silva 

• A refeição será fornecida na modalidade de TAKE AWAY, em recipiente 

fornecido pela Escola. 

Escola de acolhimento 

Será assegurado o serviço de receção e acompanhamento de alunos, filhos ou 

dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais na Escola Básica n.º 1 de 

Vale da Amoreira. 

 

O presidente da CAP, 

 

(José Manuel Barata Lourenço) 

Vale da Amoreira, 12 de março de 2021 


