
 

 
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Loulé 

Sede: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis - Quarteira 
Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Jardim de Infância D. Francisca de Aragão  

 
 

 
 
 
 

        
 

 

 

AVISO 
 

Atividades de apoio / suporte familiar  
23 a 26 de abril de 2019, alunos do 2.º Ciclo 

 
Considerando que nem todas as famílias possam ter rede familiar (ou de amigos) de suporte que 
garantam a supervisão das crianças com menor idade, durante este período extra sem aulas, devido aos 
trabalhos de remoção das placas de fibrocimento da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos D. Dinis, a Câmara 
Municipal de Loulé irá garantir atividades lúdicas/desportivas/pedagógicas, assim como almoço, para 
os alunos do 2.º ciclo deste Agrupamento que efetivamente não possam ficar com as suas 
famílias, amigos ou outras entidades, nos dias 23, 24 e 26 de abril de 2019. 
 
Informamos desde já que o ponto de encontro para os alunos que irão usufruir deste apoio será a 
EB1/JI D. Francisca de Aragão, e que na próxima segunda-feira, dia 22 de abril de  2019, serão 
disponibilizadas informações sobre as atividades, organização, transportes e outros pormenores 
relacionadas com o referido apoio.   
 
Devem os Encarregados de Educação (EE) necessitados deste apoio dirigir-se aos Serviços 
Administrativos da escola sede do Agrupamento, durante o dia 22 de abril (9h-13h, 14h-16h), a 
fim de procederem à inscrição dos seus educandos nas atividades, as quais naturalmente ocorrerão em 
equipamentos e entidades ligadas às estruturas da autarquia e da educação do Concelho de Loulé. 
Devem ainda os EE dos alunos inscritos proceder ao normal agendamento das refeições escolares 
(almoço) para os dias 23, 24 e 26 de abril, através dos cartões eletrónicos dos seus educandos ou 
acesso online (SIGE3), embora estas venham a ser consumidas em outros locais. Outras refeições 
ligeiras serão os EE a disponibilizá-las aos seus educandos. 
 
Na eventualidade de alguns EE não conseguirem realizar as inscrições no dia 22 de abril, poderão 
fazê-lo no próprio dia 23 de abril, junto dos técnicos/funcionários da autarquia que irão acompanhar os 
alunos, no local de encontro. 
 
Tendo consciência que o adiamento do início das atividades letivas do 3.º período acarreta 
constrangimentos e esforços redobrados às famílias, especialmente os de planeamento e organização 
das rotinas diárias, estes são em prol de um bem maior, nomeadamente a segurança de todos e o 
usufruto de uma nova Escola D. Dinis, tão esperada pela nossa comunidade, pelo que solicito a 
colaboração e compreensão de todos. 
 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 

O Diretor, 
 

Miguel Boléu 
 
 


