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Plano de resposta para os profissionais de serviços essenciais  
e alunos abrangidos pela ação social escolar 

 
 

No contexto das atuais medidas de divulgadas pelo Governo de Portugal para fazer face 
à pandemia covid-19, vão os competentes serviços da Câmara Municipal da Mealhada 
providenciar o necessário apoio aos Profissionais de Serviços Essenciais, assegurando, 
nomeadamente, em articulação com o Agrupamento de Escolas da Mealhada, o 
funcionamento de Escolas de Acolhimento para crianças de 12 anos de idade ou menos. 
 
Assim: 
 
1) Escolas de Acolhimento e respetivos serviços para Profissionais de Serviços 
Essenciais: 
 
 
CENTRO ESCOLAR DA MEALHADA: 
— Horário: 07h00 – 19h00. 
— Acolhimento de crianças em idade pré-escolar e de alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do 
Ensino Básico, com idade igual ou inferior a 12 anos; 
— O serviço inclui refeições (almoço e lanche), acompanhamento por técnicos e 
assistentes operacionais. 
 
 
CENTRO EDUCATIVO DA PAMPILHOSA: 
— Horário: 07h00 – 19h00. 
— Acolhimento de alunos dos 1º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, com idade igual ou 
inferior a 12 anos; 
— O serviço inclui refeições (almoço e lanche), acompanhamento por técnicos e 
assistentes operacionais. 
 
 
JARDIM DE INFÂNCIA DA PAMPILHOSA: 
— Horário: 07h00 – 19h00. 
— Acolhimento de crianças em idade pré-escolar; 
— O serviço inclui refeições (almoço e lanche), acompanhamento por técnicos e 
assistentes operacionais. 
  

 

 

 

mailto:gabpresidencia@cm-mealhada.pt
http://www.cm-mealhada.pt/


 

Câmara Municipal da Mealhada 
Largo do Município – 3054-001 Mealhada (PORTUGAL) 

Telf. (+351) 231200980 / NIPC 506792382 

e-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt site: www.cm-mealhada.pt 

 

2) Serviço de refeição em regime de “take-away” para Alunos abrangidos pela 
Ação Social Escolar (escalões A e B): locais de entrega: 
— Centro Escolar do Luso; 
— Centro Escolar da Mealhada; 
— Escola Básica de Barcouço; 
— Centro Educativo da Pampilhosa; 
— Escola Básica de Casal Comba; 
— Jardim de Infância de Antes; 
— Jardim de Infância de Canedo; 
— Jardim de Infância de Carqueijo. 
 
 

Os interessados devem efetuar inscrição através dos serviços do Setor de Educação 

do Município de Mealhada via e-mail: educacao@cm-mealhada.pt , indicando os 

seguintes dados: nome da criança; nome do encarregado de educação, número de 

telefone, idade e ciclo de ensino em que se encontra. 
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