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REGRESSO À ESCOLA EM SEGURANÇA

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Entre os dias 7 e 14 de setembro o Município de Oeiras vai
promover a realização de testes de diagnóstico à Covid-19 a
todos os Assistentes Operacionais de Ação Educativa no ativo
e a todos os monitores/trabalhadores das Associações de Pais
e Encarregados de Educação (APEE)/IPSS que dinamizam as
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), a
Componente de Apoio à Família (CAF) e as Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC).
Procedimento semelhante já foi aplicado em maio e junho
passados, antevendo o regresso às aulas presenciais dos
alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade e a reabertura dos
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, no passado dia 1
de junho.
Deste modo, o Município, em articulação com as Direções
Escolares, está a trabalhar para garantir o retorno presencial
das atividades letivas e não letivas em condições de
segurança para toda a comunidade escolar.

OEIRAS ALARGA BOLSAS DE ESTUDO
A 400 ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

CANDIDATURAS DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO.
Antevendo-se um aumento considerável no número de
bolsas de estudo para o ensino superior a atribuir este ano, a
Câmara Municipal disponibilizou 580 mil euros para cobrir o
pagamento de bolsas a 400 possíveis beneficiários. Este
montante representa um aumento na ordem dos 167% face
ao aplicado no ano letivo de 2019/20.
Recorde-se que as bolsas de estudo no valor de 145€ (x 10
meses) são atribuídas a munícipes, com idade igual ou
inferior a 30 anos, que ingressem ou frequentem o Ensino
Superior.
São concedidas em função dos rendimentos anuais do
agregado familiar do estudante e o período de candidaturas
decorre durante um mês – entre 21 de setembro e 21 de
outubro. A apresentação da candidatura é realizada
exclusivamente online, através de uma plataforma
disponível no Portal da Educação de Oeiras.
Esta medida assume particular relevância num ano marcado
pela pandemia associada ao Covid-19 e pela necessidade de
prevenir o abandono de estudos por força das dificuldades
económicas que poderão afetar as famílias.

ALARGADO HORÁRIO
DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESCOLAS

O Município de Oeiras tem vindo a implementar um plano de
ação para limpeza, higienização e desinfeção em todas as
escolas da rede pública do concelho, incidindo sobre todos os
equipamentos, objetos, superfícies e utensílios de contacto
direto com docentes, não docentes e alunos.
Estas ações tiveram início nos meses de abril e maio, nas
escolas sede dos agrupamentos escolares, secundárias e nos
jardins-de-infância para acolher a retoma da atividade letiva
dos alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade e das crianças
nos jardins-de-infância, respetivamente.
No arranque do ano letivo estão a ser abrangidas as restantes
16 escolas básicas e integradas da rede pública, perfazendo
um total de 46 escolas.
Destas ações resulta que todos os estabelecimentos escolares
da rede pública possam oferecer condições fitossanitárias
para acolher a comunidade escolar em segurança.

Face aos pedidos formulados pelos vários agentes económicos
locais junto do Município, foi ponderada a possibilidade do
alargamento do horário de funcionamento dos
estabelecimentos e atividades económicas, face às sérias
dificuldades económicas sentidas.
Neste sentido, depois de consultadas e obtido parecer
favorável das autoridades policiais e autoridades de saúde
locais, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, determinou que a partir do dia 22 de agosto o
horário de encerramento dos conjuntos comerciais fosse
fixado até às 22.00h., que os estabelecimentos de
comércio que não se encontram em conjuntos comerciais
podem funcionar entre as 8.00h. e as 21.00h., bem como
os bares e outros estabelecimentos de bebidas.
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