
 

 

 

COMUNICADO N.º 2/2020 
 
Encerramento das Escolas, Jardins de Infância e Creche Municipal, suspensão da 

CAF, das AAAF, das AIL e das FC 
(entre 16 de março e o final das férias da Páscoa 2020) 

 
De acordo com a orientação do Governo ontem difundida, relacionada com as medidas de 
combate ao COVID-19, todas as escolas, seja qual for o grau de ensino, vão encerrar a 
partir de 2.ª feira, 16 de março de 2020 e até final das férias da Páscoa. Esta medida será 
reavaliada pelo Governo no próximo dia 09 de abril. 
 
Nesse sentido, e na sequência das medidas de carácter temporário já tomadas relativamente à 
mesma ameaça e comunicadas através do COMUNICADO n.º 1/2020, a Câmara Municipal de 
Mafra informa que tomou as seguintes medidas adicionais: 
 
1- A Componente de Apoio à Família (CAF) e as Atividades de Apoio e Acompanhamento 

à Família (AAAF), que têm lugar em todas as escolas básicas do 1.º ciclo e jardins de infância 

da rede pública do Concelho de Mafra, ficam suspensas entre 16 de março e até final das 

férias da Páscoa, pelos mesmos motivos que levaram ao encerramento das escolas; 

 
2- As Atividades de Interrupção Letiva (AIL) que estavam previstas para o período das 

férias da Páscoa, em todas as escolas e jardins de infância da rede pública do Concelho de 

Mafra, não terão lugar, pelos mesmos motivos que levaram ao encerramento das escolas; 

 
3- As Férias Criativas (FC), que estavam previstas para o período das férias da Páscoa, 

destinadas a jovens do nosso Concelho, não terão lugar, pelos mesmos motivos que 

levaram ao encerramento das escolas; 

 
4- A Creche de Mafra, ficará encerrada entre 16 de março e 12 de abril 2020, pelos mesmos 

motivos que levaram ao encerramento das escolas; 

 
5- Os transportes escolares (circuitos especiais) estão igualmente suspensos entre 16 de 

março e até final das férias da Páscoa, pelos mesmos motivos que levaram ao 

encerramento das escolas; 

 
6- Os valores já pagos nas diferentes mensalidades pelos Encarregados de Educação, e 

que correspondem aos dias de encerramento acima mencionados, serão apurados e 

descontados em futuras mensalidades; 

 
7- A Câmara Municipal de Mafra, em conjunto com as autoridades competentes, reavaliará a 

situação no dia 09 de abril de 2020 e informará das decisões que vierem a ser tomadas. 

 
Mafra, 13 de março de 2020  

 

 


