
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 17 / 2021 

Interrupções Letivas | 20 a 30 de Dezembro de 2021  
 

João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

vem, por este meio comunicar a todos/as Encarregados/as de Educação o seguinte: 

 

- Considerando que, em 1 de Dezembro de 2021, e para o território nacional foi, declarada 

a Situação de Calamidade, até dia 20 de Março de 2022; 

- Considerando igualmente a evolução da pandemia no território nacional, bem como o 

aumento significativo de casos Covid-19 positivos; 

- Considerando também a Recomendação da Comissão Distrital de Proteção Civil, devido 

ao aumento do número de contágios registados nas faixas etárias mais baixas da 

população, uma vez que, são os que ainda não se encontram inoculados; 

- Considerando que, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil foi ativado em 1 de 

Dezembro de 2021, decorrente da legislação vigente; 

- Considerando também, as medidas preventivas implementadas no Concelho, desde o 

inicio da pandemia; 

- Considerando que, todas as atividades/eventos/encontros previstos para o período em 

causa, estão a ser canceladas ao envolverem aglomerações fora do núcleo habitual, não 

estando, portanto, a ser aconselhadas por recomendação da Autoridade de Saúde; 

 

Assim, pelos considerandos atrás referidos, a Câmara Municipal vê-se forçada a cancelar 

todas as atividades dirigidas às crianças da educação pré-escolar e do 1.º CEB, 

nomeadamente as AAAF’s | Atividades de Animação e de Apoio às Famílias e CAF’s | 

Componente de Apoio à Família, no período compreendido entre o dia 20 e 30 de 

Dezembro. 

Relembramos que, na semana de 2 a 10 de Janeiro de 2022, e por imposição legal, as 

respostas acima referidas estarão igualmente encerradas. 

 

Sabemos que a decisão - à qual a Câmara Municipal é alheia, mas que faz cumprir e 

respeitar, as orientações e recomendações emanadas pela Saúde - causará, naturalmente, 

transtornos nas famílias Poiarenses.  

Contudo e, não obstante no nosso Concelho a situação estar no nível moderado, a decisão 

deverá ser encarada como mais uma medida de prevenção para a defesa da saúde pública, 

principalmente das nossas crianças, para que, a curto prazo, não se venham a vivenciar 

situações semelhantes às do ano transato. 

 

Vila Nova de Poiares, 16 de dezembro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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