
 

 

 
COMUNICADO N.º 2/2021 

 

Na sequência da suspensão de todas as atividades letivas, em todos os níveis de 
ensino, determinada pelo Governo a partir de 22 de janeiro, informa-se que a 
Câmara Municipal de Mafra implementa as seguintes medidas: 
 

 Suspensão dos serviços da componente de apoio à família1 (refeições, 
prolongamento de horário e atividades nas interrupções letivas) nos jardins 
de infância e nas escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho; 

 Suspensão do serviço de transportes escolares (circuitos especiais); 

 Suspensão da atividade da Creche Municipal de Mafra1; 

 Distribuição de kits alimentares, correspondentes a duas refeições 
diárias, às crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico com os escalões A e B da ação social escolar2, podendo os 
mesmos ser levantados, uma vez por semana, nos seguintes locais: 

 

Dia e horário Agrupamentos de Escolas Escolas Básicas do 1.º Ciclo 

Terças-feiras 
10h00 – 13h00 
14h00 – 16h00 

Mafra 

Hélia Correia – Mafra 
Sanches de Brito – Mafra 

Igreja Nova/ Cheleiros 
S. Miguel de Alcainça 

Prof. Armando de Lucena – 
Malveira 

Malveira 
Artur Patrocínio – Azueira 

Enxara do Bispo 

Quintas-feiras 
10h00 – 13h00 
14h00 – 16h00 

António Bento Franco – 
Ericeira  

Ericeira 
Encarnação 

Freguesia de Santo Isidoro (Lagoa) 

Venda do Pinheiro 

Venda do Pinheiro 
Milharado 

João Dias Agudo (Póvoa da Galega) 
Santo Estêvão das Galés 

 

 Manutenção do funcionamento de estabelecimentos de ensino para 
acolhimento às crianças e alunos, com idade igual ou inferior a 12 anos, 
cujos encarregados de educação sejam trabalhadores de serviços 
essenciais: Escola Básica de Mafra; Escola Básica António Bento Franco 
(Ericeira); Escola Básica Prof. Armando de Lucena (Malveira); Escola Básica 
da Venda do Pinheiro; para as crianças dos 4 aos 36 meses, Creche Municipal 
de Mafra e Creche do Colégio Santa Teresinha (Venda do Pinheiro). 

 

Mafra, 21 de janeiro de 2021. 
                                                           
1 A Câmara Municipal determinou não cobrar as mensalidades até à reposição do serviço e que os 
valores já liquidados sejam creditados aos utilizadores no período subsequente à suspensão. 
2 Mediante manifestação de interesse por parte do encarregado de educação junto do docente-titular. 

 


