
                       

 

Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim 

ESCOLA DE ACOLHIMENTO: EB de Aver-o-Mar 
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REQUERIMENTO 

 

 

Nome do requerente ___________________________________________, na qualidade  ________ (pai/mãe) do(s) alun(o) 

1. _________________________________________________, ano _____, turma _______, nascido a ____/____/____ 

2. _________________________________________________, ano _____, turma _______, nascido a ____/____/____ 

3. _________________________________________________, ano _____, turma _______, nascido a ____/____/____ 

4. _________________________________________________, ano _____, turma _______, nascido a ____/____/____ 

Solicito, nos termos do n.º 1 do art. 10º do DL n.º 10-A/2020, de 13/03, na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 12-A/2020 

e pela Lei n.º 5/2020, ambos de 06/04), o acolhimento dos mesmos, nos seguintes dias e horário: 

Dias de semana:  2º feira;  3º feira;  4ª feira;  5ª feira;  6ª feira  

Horários de acolhimento pretendido: receção na escola às ____:___ h e recolha às ___:_ __h 

 

Almoço na escola:  Não  Sim, nos seguintes dias:  2º feira;  3º feira;  4ª feira;  5ª feira;  6ª feira  

Escalão ASE:  sem escalão (custo da refeição: 1,43€);  escalão B (custo refeição: 0,73€);    escalão A (refeição sem custos) 

[a utilização da cantina implica, para alunos sem escalão A, o pagamento da respectiva senha, o que deverá ser previamente feito na escola-sede] 

Acolhimento: do dia _______/____/______ até ao dia ______/____/______ 

 

Este pedido é suportado na Portaria n.º 82/2020, de 29/03, com a alteração que lhe foi introduzida pela Portaria n.º 

97/2020, de 19/04, e legislação complementar, especificamente a Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de janeiro, que estabelece 

os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a 

cargo dos respetivos profissionais, pelo que anexo declaração da entidade patronal comprovativo do vínculo e horário de 

trabalho praticado. 

Agregado familiar: 

Nome da mãe __________________________________________________, profissão __________________________ 

Contactos de email: _______________________@_______________ Telemóvel: _______________ 

Nome do pai ___________________________________________________, profissão __________________________ 

Contactos de email: _______________________@_______________ Telemóvel: _______________ 

 

Legislação aplicável (comprovar através de inclusão da fundamentação na declaração da entidade empregadora): 

 O agregado familiar seja constituído apenas por profissionais referidos no artigo anterior e todos tenham sido mobilizados para o 

serviço ou prontidão;  

 O agregado familiar integre um dos profissionais referidos no artigo anterior que tenha sido mobilizado para o serviço ou 

prontidão e, apenas este, possa prestar assistência. 

 

Em anexo ____ documentos. 

Aver-o-Mar, ______/______/_____ 

Assinatura do requerente 

 

_______________________________________________ 

 

Nota: após apreciação do requerimento, a escola entrará em contacto com o requerente, para informar sobre o despacho final e respectivas condições 


