
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

O município mantém o apoio às famílias com a disponibilização 

de atividades, em regime de prolongamento de horário, dirigidas 

às crianças das escolas públicas do concelho, numa parceria com 

o Agrupamento de Escolas, Associação de Pais  e a Associação 

Ensinar a Sorrir. 

Período de Funcionamento:

De 1 de outubro até ao final do ano letivo, bem como nos 

períodos de interrupção letiva, nos seguintes dias:

> Do Natal: de 21 a 30 de dezembro de 2020;

> Da Páscoa: de  25 a  31 de março e 1 a 5 de abril de 2021;

> Do Verão (apenas CAF): de 5 de julho a 27 de agosto de 2021.

Horário de funcionamento:

> 15h30 > 18h30, durante o período letivo (CAF);

> 08h15 > 18h30, nos períodos de interrupção letiva (CAF e AAAF).

Ano letivo 2020/21
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#Estudamos SegurançaEm

SERVIÇOS

GABINETE MUNICIPAL DE PSICOLOGIA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Gabinete assegurado por um técnico 

municipal, dirigido a crianças e adolescentes 

a frequentar o ensino pré-escolar e o ensino

básico, provenientes de meios familiares mais desfavorecidos.

Tel. 289 840 016 | E-mail: solidariedade@cm-sbras.pt

SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E-mail: educacao@cm-sbras.pt 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Rua Gago Coutinho, n.º1

8150-151- São Brás de Alportel

Tel: 289 840 000 / Fax: 289 842 455

E-mail: camara@cm-sbras.pt  / municipe@cm-sbras.pt 

Site: www.cm-sbras.pt

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  trabalha, desde 

2012, em prol da defesa de crianças e jovens em risco. 

Prevenir os maus tratos e zelar pelo bem-estar das nossas 

crianças é um dever de todos! 

Contacte-nos, pelo tel.:  289 849 567 / 913 327 209 

Fax: 289 845 777  / E-mail: cpcj@cm-sbras.pt 

VALE 

Perante as dificuldades colocadas às famílias pela pandemia 

COVID19, o Município reforçou a verba dos Vales + Educação e 

alargou esta medida aos alunos que frequentam o ensino 

secundário. A medida iniciada em 2016, foi reforçada, 

alcançando os alunos do 1ºciclo ao Ensino Secundário das 

escolas do concelho, com a atribuição de vales de 25 € para 

aquisição de material escolar nas papelarias do concelho. 

VALE 

Esta medida, lançada no ano letivo 2017/2018, tem como 

objetivo garantir rastreios o�almológicos aos alunos do ensino 

pré-escolar e do 1º ciclo do concelho, promovendo a deteção 

precoce de patologias.

PLANO DE FORMAÇÃO "+ FAMÍLIA"

Para ajudar as famílias nos seus múltiplos 

desafios desde a o período pré-natal até à adolescência, o 

Município disponibiliza gratuitamente um plano de formação, 

que consiste em sessões temáticas. 

Se desejar receber regularmente informação, contacte-nos: 

maisfamilia.sba@gmail.com 

PROJETOS

PRÉMIOS MELHORES ALUNOS 

O Município dá continuidade à atribuição do "Prémio Melhores 

Alunos do concelho", para valorizar a dedicação e empenho 

dos jovens estudantes. Para mais informações contacte: 

educacao@cm-sbras.pt 

BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

O Município atribui anualmente bolsas de estudo a jovens que 

ingressam no ensino superior, provenientes de agregados 

familiares com mais dificuldades económicas.

Tel. 289 840 020 | E-mail: solidariedade@cm-sbras.pt



ADAPTAÇÃO E 

PREVENÇÃO AO CONTEXTO DE PANDEMIA

ORGANIZAÇÃO DE HORÁRIOS

Desfasamento de horários de entrada, intervalos, almoço e 

saída

> Educação pré-escolar: início das atividades letivas às 9h00

> 1º Ciclo: Início das atividades letivas desfasado entre as 

8h30 e as 9h00 

> 2º Ciclo (5.º e 6.º anos): entrada às 8.30 horas, com 

ocupação predominante no período da manhã

> 3º Ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) e Secundário (10.º, 11.º e 12.º  

anos): Atividades letivas entre as 8h15 e as 18h05

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MÁSCARAS SOCIAIS

> Oferta de 2 máscaras sociais a todos os são-brasenses com 

mais de 12 anos.

> Oferta de 2 Máscaras sociais Júnior a todas as crianças dos 6 

aos 12 anos. Se ainda não o fez, levante as suas máscaras 

nas Piscinas Cobertas, com documento de identificação

> Oferta de Chapéus Viseira Mini a todas as crianças dos 

Jardins-de-Infância

LINHA DE APOIO A FAMÍLIAS

A situação pandémica atual eleva os níveis de ansiedade, 

muito em especial nos pais, que se questionam como devem 

proceder. 

O Espaço Jovem pode ajudar. Contate-nos: 924 136 474

APOIO ALIMENTAR A CRIANÇAS E JOVENS CARENCIADOS

O Município, com o apoio do Agrupamento de Escolas, está a 

apoiar crianças e jovens são-brasenses, oriundos de famílias 

com dificuldades económicas, com a entrega de refeições.

Se necessitar de ajuda contacte os serviços sociais: 

Tel. 289 840 020 / e-mail: solidariedade@cm-sbras.pt

Estamos a iniciar um novo ano letivo, como sempre, com 

muitas expetativas e projetos, mas este ano também com 

muitos receios, perante as incertezas deste contexto de 

pandemia.

Como autarca e como pai que sou, comungo dos anseios que 

todos nós sentimos mas também sei que é fundamental, para 

um bom desenvolvimento das nossas crianças e dos jovens, o 

regresso às aulas presenciais, fator determinante para o 

sucesso da aprendizagem e do seu crescimento como 

elementos da sociedade.

Continuamos alerta e preparados para atuar sempre que 

necessário, perante as mais diversas situações de risco e 

apoiar as famílias e os jovens são-brasenses. Gostara de 

enaltecer o bom trabalho desenvolvido, em parceria, pelos 

serviços municipais, autoridade local de saúde, posto 

territorial da GNR, Segurança Social, Santa Casa da 

Misericórdia, Centro de Cultura e Desporto, Agrupamento de 

Escolas, Associações, Empresas do concelho e todas as 

entidades locais com as quais temos vindo a trabalhar, em prol 

da saúde e segurança da nossa comunidade!

Reforçámos as intervenções de manutenção e melhorias no 

Parque Escolar, criámos diversas respostas de apoio social e 

investimos ainda mais no Vale + Educação, expandindo o seu 

raio de ação do 1º ciclo ao secundário, sempre na perspetiva 

de incentivo à economia local.

Às famílias, aos profissionais de educação, docentes e não 

docentes, o meu muito obrigado pelo esforço, dedicação e 

empenho na preparação deste ano letivo diferente, onde não 

falta a alegria e a vontade de seguir em frente.

Os desafios são imensos, mas acredito que juntos, conscientes 

do nosso papel individual na luta para travar esta pandemia 

global conseguiremos defender e zelar pela saúde e segurança 

dos nossos jovens e de todos nós.

Um abraço fraterno, com muita saúde,

O Presidente da Câmara Municipal

Vitor Guerreiro

Mensagem Novo Ano Letivo 2020-2021

CALENDÁRIO ESCOLAR 2020/2021

CALENDÁRIO ESCOLAR

> I Período: 

17 setembro > 18 dezembro 2020

> II Período: 

4 janeiro > 24 março 2021

> III Período:

6 abril > 30 junho 2021 [pré-escolar e 1.º ciclo]

6 abril > 15 junho 2021 [5º, 6º, 7º, 8, e 10º anos]

6 abril > 9 junho 2021 [9º, 11º, e 12º anos]

INTERRUPÇÕES LETIVAS 

> Natal | 21> 31 dezembro 2020

> Carnaval | 15> 17 fevereiro 2021

> Páscoa | 25 março> 5 abril 2021

SERVIÇOS

TRANSPORTES

A Câmara Municipal adaptou 

o seu serviço de transporte 

escolar às medidas de prevenção, ampliando em 40% o número 

de circuitos que são agora 34, com recurso a 7 motoristas e 8 

viaturas. Diariamente são transportados 550 crianças e jovens. 

COMPARTICIPAÇÃO EM PASSES ESCOLARES 

O município comparticipa os passes escolares para os alunos do 

ensino secundário e dos cursos profissionais residentes no 

concelho que necessitem frequentar estabelecimentos de ensino 

em outros concelhos. 

> Escalão A – 100% 

> Escalão B – 75% 

> Alunos sem escalão – 50%

Informações no Serviço de Taxas e Licenças.


