Exmº Encarregado(a) de Educação,
Considerando a situação atual, o Agrupamento de Escolas de Nun´Álvares
pretende garantir que os nossos alunos e suas famílias estejam bem, esperando
que continuem a assegurar todas as orientações resultantes do estado de
emergência. Paralelamente queremos informar que se houver necessidade, com
a devida antecedência, os encarregados de educação podem contactar a sede
do agrupamento para combinarem o levantamento dos livros/cadernos na
respetiva escola dos seus educandos. Podem contactar a sede do
agrupamento entre as 9h30 e as 13h30, através do número 212 210 207.
Na necessidade de algum esclarecimento ou pedido de informação de natureza
escolar, reforçamos a importância de contactarem o respetivo
/Educador/Professor/Diretor de turma dos vossos educandos, bem como
manterem-se contactáveis através do vosso telefone. Garantam que o vosso
número de telefone e email (caso utilizem) estão devidamente atualizados junto
do Educador/Professor/Diretor de turma, de forma a permitir um contacto rápido
sempre que necessário.
Alguma situação de apoio social, podem contactar a Assistente Social do
Agrupamento pelo email (nice@aenunalvares.edu.pt) e identificarem o
vosso contacto atual para serem contactados, ou contactar a instituição
social da vossa área de residência (tenham ou não acompanhamento) que
se encontra organizada da seguinte forma:
- Arrentela, Torre da Marinha, Pinhal dos Frades, Casal do Marco (parte
pertencente à freguesia de Arrentela): Centro Comunitário Várias Culturas
Uma Só Vida | Tel. 212 223 051
- Seixal, Paio Pires, Casal do Marco (parte que não pertence à freguesia de
Arrentela): Santa Casa da Misericórdia do Seixal | Tel. 212 210 359
- Amora: Centro de Assistência Paroquial de Amora | Tel. 212 278 073
- Fogueteiro, Cruz de Pau: Associação Criar-T | Tel. 212 222 600
- Fernão Ferro: Centro Paroquial de Fernão Ferro | Tel. 212 121 165
- Corroios: Centro Social Paroquial de Corroios | Tel. 211 583 777

Outros contactos úteis que partilhamos caso seja necessário:
- Linha da Segurança Social: Tel. 300 502 502 (quando telefonarem tenham
convosco o número de identificação da segurança social (NISS), o número de
identificação fiscal (finanças) e o vosso documento de identificação pessoal
(cartão de cidadão, título de residência, passaporte).
- Saúde 24 (Sistema Nacional de Saúde): Tel. 808 24 24 24 (quando
telefonarem tenham convosco o número de utente (saúde) e o vosso documento
de identificação pessoal (cartão de cidadão, título de residência, passaporte).
- Unidades de Saúde do Seixal: mantêm-se em funcionamento de segunda a
sexta-feira, das 8 às 20 horas, e disponibilizaram contactos diretos para informar
e articular com os seus utentes:


UCSP Corroios: 924 153 430 / ucsp.corroios@arslvt.min-saude.pt












UCSP Amora: 924 153 737 / uccsp.amora@arslvt.min-saude.pt
USF Rosinha: 924 153 589 / usf.rosinha@arslvt.min-saude.pt
USF Amora Saudável: 924 153 761 / usf.amorasaudavel@arslvt.min-saude.pt
USF Servir Saúde: 924 153 576 / usf.servirsaude@arslvt.min-saude.pt
USF FF Mais: 924 153 774 / usf.ffmais@arslvt.min-saude.pt
USF Torre da Marinha: 924 153 694 / usf.torre@arslvt.min-saude.pt
USF CSI Seixal: 924 153 799 / usf.csiseixal@arslvt.min-saude.pt
USF Cuidar Saúde: 924 153 699 /usf.cuidarsaude@arslvt.min-saude.pt
USF Pinhal dos Frades: 924 153 886 / usf.pinhalfrades@arslvt.min-saude.pt
Gabinete Cidadão (atendimento não presencial, das 9.30 às 13 e das 14 às 17.30
horas): 214 077 9 53 / almadaseixal.gc@arslvt.min-saude.pt

