
 
 

Agrupamento de Escolas Romeu Correia 

Ano letivo 2021 | 2022 

Comunicação COVID nº1 

Aos Senhores Encarregados de Educação, 

 

No seguimento da publicação do Decreto-Lei nº 104/2021, de 27 de Novembro, foram 

suspensas todas as atividades letivas e não letivas em regime presencial nos estabelecimentos 

de ensino público, entre 3 e 7 de Janeiro de 2022. 

 
Informa-se que: 
 
Escola de acolhimento: 

 
-  a escola-sede (Escola Secundária Romeu Correia) pertence à rede de escolas de 

acolhimento, estando aberta para a receção e acompanhamento dos filhos ou outros 

dependentes a cargo de trabalhadores de serviços essenciais (Portaria nº 25-A/2021, 

de 20 de Janeiro) durante o período acima indicado; 

- deverão dirigir a solicitação de acolhimento de filhos ou outros dependentes a cargo, 

ao diretor do agrupamento, exclusivamente por meio eletrónico, para o email 

agr.romeucorreia@gmail.com, até às 16.30h do dia anterior àquele em que 

necessitam de recorrer ao acolhimento, indicando: 

• O nome do menor; 

• O nome do Encarregado de Educação; 

• Dois contactos de telemóvel para contactos de emergência; 

• Indicar o horário pretendido para o acolhimento; 

• Comprovativo que justifique o motivo do pedido; 

- o acolhimento será efetuado por Assistentes Operacionais, não dispondo a escola de 

equipamentos adequados a crianças, pelo que estas terão de ser portadores dos seus 

brinquedos; 

- a escola fornece o almoço mas não dispõe de bufetes ou outros espaços onde se 

possam tomar refeições ligeiras, pelo que deverão ser portadores de pequenos 

lanches para a manhã e/ou para a tarde. 

 

Prestação de apoios alimentares aos alunos beneficiários dos escalões A e B da Ação Social 

Escolar e aos alunos que, não sendo beneficiários, necessitem desse apoio: 

 

a) Refeição para as crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo: 

- a refeição em regime de takeaway, da responsabilidade da CM de Almada, é 

constituída por duas refeições completas (sopa, pão, prato e fruta) e dois lanches 

(sandes, bebida e fruta);  

- a entrega das refeições ocorrerá na Escola Secundária Romeu Correia entre as 13h e as 

14h; 

- a marcação da refeição é feita por contacto telefónico 212592241 / 916493790 / 

916490467 com a sede do agrupamento no dia anterior ao consumo até às 14 horas; 

 

 



- os alunos, com exceção do escalão A, deverão realizar pré-pagamento através da 

referência multibanco associada a cada login do Almada Cresce Contigo. 

b) Refeição para alunos do 2º e 3º ciclo e secundário: 

- a refeição é servida no refeitório da escola secundária Romeu Correia; 

- o agendamento terá de ser feito efetuado no dia anterior ao consumo até às 14h, na 

papelaria da ES Romeu Correia, com exceção dos alunos com escalão A que poderão 

agendar para o telefone 212592241 / 916493790 / 916490467. 

 
 

Manteremos toda a informação atualizada através da página do agrupamento www.aerc.pt    
 

AERC - Feijó em 20/12/2021 
O Diretor 
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