Mensagem de início do ano letivo
O início de ano escolar repete-se, mas é sempre uma ansiedade,
uma nova procura, um querer conhecer, uma sensação de uma
nova caminhada…
Todos, envolvidos neste processo de recomeço ou começo
estamos cheios de expectativas, sonhos, ideias e propostas que
embora alguns já tenham vivido, cada ano escolar é sempre um
momento novo e único, especialmente no contexto atual COVID19.
A Escola é o espaço de conhecimento, novos amigos, novos
colegas, de aprender a conviver na diversidade cultural, praticar
atitudes cívicas, bem como diariamente construir o nosso
percurso.
A Junta de Freguesia em articulação com os demais
intervenientes no processo educativo, sempre atentos às
necessidades para um bom ambiente físico e social para a
criança, para melhor atender a comunidade educativa, em
sintonia com o compromisso dos pais e encarregados de
educação e a disponibilidade da autarquia, do Agrupamento,
dos nossos parceiros, tentaremos fazer o melhor em prol da
educação.
Uma palavra aos pais e alunos, razão da existência da escola:
Não existe magia. O esforço pessoal, a dedicação, a
persistência, o companheirismo e a partilha são fatores que
contribuem para que a aprendizagem ocorra de maneira
significativa a todos os que ambicionem um ano letivo de
sucesso.
Face ao período que todos estamos a passar relativamente à
pandemia instalada na nossa sociedade e para minimizar o risco
de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de
prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. Os
estabelecimentos de educação ou ensino são locais de convívio e
partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde pública,
em alinhamento com as medidas implementadas a nível
comunitário. Face à evolução epidemiológica e tendo como
prioridade garantir o direito à educação das crianças e jovens,
as escolas ajustaram as suas políticas e medidas, solicitando aos
pais e encarregados de educação a melhor compreensão e
cumprimentos das mesmas.

Desejamos que neste ano os esforços de todos estejam focados
na manutenção de um clima harmonioso, paz, tranquilidade e
de muito estudo, trabalho e partilha que favoreça o
desenvolvimento de todos nós, alunos, pais e encarregados de
educação, pessoal docente e não docente e comunidade em
geral.
Que todos nós, professores, pais e alunos, tenhamos um
excelente ano letivo de 2020/2021!
Exmos. Pais/EE

por multibanco ou presencialmente na Sede da Freguesia de
Mire de Tibães. No caso de pagamento por MB os recibos serão
enviados por e-mail, quando solicitados pela mesma via.
Os escalões de pagamento, após requerimento efetuado pelos
Pais ou
Encarregados de Educação, são atribuídos pelo Pelouro da
Câmara Municipal de Braga, tendo em conta os rendimentos
das Famílias e os escalões do Abono de Família. A falta destes
documentos implica o pagamento equivalente a sem escalão. Só
após a atualização pelo Município de Braga, será a atualização
A Freguesia de Mire de Tibães, para o presente ano letivo
do escalão no mês seguinte.
2020/2021, deixa-vos as seguintes informações:
O pagamento das 11 mensalidades é efetuado em 10 prestações
mensais, de Setembro a Junho de cada ano letivo. O pagamento
· Prolongamentos / CAF
do mês de Julho é diluído pelos restantes meses.
Prolongamento - Tolerância máxima: 5 minutos.
Os interessados deverão inscrever-se nesta componente. Todos · Refeição/Dia— Comparticipações familiares
os alunos que não estejam inscritos não poderão permanecer
I escalão (A) - 0,00€
neste estabelecimento nos horários a ela destinados.
II escalão (B) - 0,73€
Estes horários poderão adequar-se ao que a EB determinar
Sem escalão - 1,46€
como horários oficiais e complementares.
(A refeição é gerida por via eletrónica através de um cartão
· Assiduidade
concedido pela Junta de Freguesia através de um pagamento de
A falta, não substitui a responsabilidade de pagamento da
uma caução no valor de 2€, que será restituída aquando a sua
respetiva
mensalidade
da
CAF.
devolução definitiva. A perda do cartão implica o pagamento de
Todos alunos que usufruam do serviço de almoço, e no caso de
2€).
não almoçarem, têm de avisar a responsável da CAF até às
· C A F (dia)
8h45. Caso contrario a criança será sempre contabilizada e
I escalão - (10 meses) - (23,00 x 11: 10) - 25,30€
descontada a respetiva senha. Caso as ausências se prolonguem
II escalão (10 meses) - (28,00 x 11: 10) - 30,80€
por dias consecutivos devem avisar o serviço da CAF. O sistema
III escalão / restantes - (10 meses) - (30,00 x 11: 10) - 33,00€
de gestão de refeições encerra às 9h00.
· Prolong. e refeição avulso - 6,00€
Durante as interrupções letivas e/ou férias escolares (Natal,
· Pagamentos em atraso
Carnaval, Páscoa) e Férias de Verão o Apoio Sócio-Educativo é Compete ao executivo da Junta de Freguesia autorizar o
garantido pela Freguesia de Mire de Tibães das 7h30 às 18h30, pagamento em prestações, desde que se encontrem reunidas as
e funcionará até final do mês de Julho. Nos dias 24 de condições para o efeito, designadamente, comprovação da
Dezembro, 31 de Janeiro, 16 de Fevereiro e 5 de Abril, o situação económica do requerente, que não lhe permite o
estabelecimento estará encerrado. No mês de Agosto os pagamento da dívida de uma só vez, no prazo estabelecido para
serviços do Apoio Sócio-Educativo encerram para férias.
pagamento voluntário.
Nos dias abrangidos por greve geral da Função Publica, e caso Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a
se aplique ao estabelecimento de ensino, os serviços da CAF não identificação do requerente, a natureza da dívida e o número de
serão assegurados, devendo o EE confirmar no próprio dia.
prestações pretendido, bem como os motivos que fundamentam
· Mensalidades
o pedido.
As mensalidades terão de ser pagas até ao dia 08 de cada mês, O não pagamento voluntário das dívidas é objeto de cobrança

coerciva através de processo de execução fiscal, nos termos do Algumas informações úteis
Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Controlo da transmissão de COVID-19 Em contexto escolar.
Perante a identificação de um caso suspeito, são tomados os
seguintes passos:

Bom ano letivo!

Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Contactos úteis:
EB Carrascal – 968155178
Junta de Freguesia – 253282144/914970978
Saúde 24 – 808242424
Hospital de Braga – 253027000
USF Ruães - 253602490
Escola Segura – escolasegura@psp.pt
PSP – Comando Distrital Braga – 253200420
GNR – Comando Territorial Braga – 253203030
Bombeiros Sapadores de Braga – 253264077
Policia Judiciaria de Braga . 253 255 000
Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa 253 208 870
Mosteiro de São Martinho de Tibães - 253622670

Rastreio de contactos
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo
objetivo é a rápida identificação de pessoas que estiveram em
contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a
identificação de possíveis casos secundários, com vista à
interrupção da transmissão da doença.
Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da
DGS):
Fonte:

