“SHOP ALVARINHO” – LOJA SOCIAL

ANO LETIVO 2020/2021

Aos Diretores de turma e Professores titulares de turma:
A continuidade deste projecto de apoio à comunidade vai decorrer neste ano letivo. Contudo, dada a situação
pandémica que atravessamos surgiu a necessidade de alterar o funcionamento da loja que funcionará de porta fechada,
podendo ser recebido um aluno/encarregado de educação de cada vez, segundo um horário que será disponibilizado. Os
Objetivos deste Projeto Educativo visam, garantir um serviço educativo público de qualidade, no privilégio dos princípios da
cidadania e da inclusão que são fundamentais numa comunidade educativa. Reforçar o envolvimento entre a Escola, a
Família e a Sociedade civil em geral, rentabilizando as potencialidades de cada um, na afirmação do Agrupamento como
elemento dinamizador da Comunidade. Assim como, potenciar o envolvimento da comunidade escolar na recolha dos
bens; contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias em situação de maior vulnerabilidade; sensibilizar o
gosto pela partilha e solidariedade.
É fundamental o apoio dos Diretores de Turma e Professores Titulares de Turma: na sinalização e
encaminhamento de alunos que desejem beneficiar de ajuda. Informação aos Encarregados de Educação, deste espaço de
apoio e do horário, onde podem recorrer ou ajudar com doações de materiais. Sensibilização e colaboração na partilha de
bens e materiais diversos. Cooperação voluntária na organização do espaço e atendimento aos alunos.
A professora responsável,
Cristina Marques
A equipa de professores cooperantes/dinamizadores da loja:
Cristina Marques, Carla Aboim, Cláudia Martins, Manuela Marques, Isabel Chaves, Maria José Menas, Marina Palmelão.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda-feira

Terça-feira

8.00 - 8.50 H

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Profª Isabel Chaves

9.00 – 9.50 H

Profª Cristina Marques

9.55 - 10.45 H
11. 00 -11.50 H
12.00 - 12.50 H

Profª Cristina Marques

13.00 - 13.50 H

Profª Cristina Marques

14.00 – 14.40 H

ProfªMarina Palmelão

14.55 – 15.45 H

Profª Carla Aboim

Profª Isabel Chaves

Profª Cristina Marques
Profª Cristina Marques

Profª Manuela Marques

Profª Cláudia Martins
Profª Cláudia Martins

Profª Mª José Menas

16.00 – 16.50 H
17.05 - 17.55 H

A direcção ______________________________

A coordenadora____________________________________
Cristina Marques

ANO LETIVO 2020/2021

SHOP ALVARINHO

Plano de Contingência covid-19 / Loja Social Ação estratégica
1. Será elaborado um horário semanal de atendimento.
2. O atendimento tem de ser individualizado, só pode estar uma pessoa na loja com a
professora/funcionária que a atende,
3. Deverá preferencialmente, ser agendada a visita à loja social mediante comunicação e marcação do dia
pelos Alunos, Diretores de turma, Professores titulares ou telefonemas para a escola.
4. Será obrigatório o uso de máscara.
5. Deverá ser feita a lavagem das mãos com álcool gel, antes de tocar em qualquer coisa.
6. Só a professora ou funcionária poderão tocar na roupa, o utente só tocará na roupa que adquirir.
7. O espaço deverá estar limpo, organizado e higienizado antes do atendimento. (Lavagem e chão e mesas)
8. As roupas doadas têm de estar lavadas e passadas a ferro.
9. Serão reservadas algum tempo antes de ser arrumadas.
10. Não serão aceites materiais em mau estado. A sensibilização para a doação dos materiais é feita através
da divulgação do espaço por diversos meios: página da escola, associação de pais, informação escrita
aos encarregados de educação/professores.
11. Todos poderão usufruir deste espaço desde sigam as orientações.

A professora responsável,
Cristina Marques
A direção
__________________________________________

