
A Câmara Municipal de Almada promove, pelo segundo ano consecutivo, o programa Pasta Escolar. 
 
Este programa prevê a entrega de uma mochila com materiais escolares e os manuais adotados nos 
respetivos agrupamentos escolares a todos os alunos do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede 
pública. 
 

Assim, a entrega da Pasta Escolar irá decorrer a partir do dia 11 de Setembro nos dias e horários abaixo 
indicados: 
 
 

Dias Horários 

11 de Setembro 
(sexta-feira) 

Das 09h30m às 20h00 

12 de Setembro 
(sábado) 

Das 09h30m às 20h00 

13 de Setembro 
(domingo) 

Das 09h30m às 13h00 

14 de Setembro 
(segunda-feira) 

Das 09h30m às 20h00 

15 de Setembro 
(terça-feira) 

Das 09h30m às 20h00 

16 de Setembro 
(quarta-feira) 

Das 09h30m às 20h00 

 
 
Não encerra no período de almoço. 
 
Informação às famílias: 
 
 - As famílias deverão fazer-se acompanhar do documento de identificação do aluno e do Encarregado de 
Educação; 
 
 - O Encarregado de Educação poderá autorizar outra pessoa a levantar a pasta escolar do seu educando.  
Para o efeito, deverá preencher uma declaração (disponível no local e Site) devendo esta ser acompanhada 
de fotocópia do seu documento de identificação e do seu educando.  
A pessoa autorizada terá também que fazer-se acompanhar de documento de identificação.   
 
 - A entrega da Pasta Escolar às famílias é feita por ordem de chegada, não procedendo os serviços a 
reservas; 
 
 
Nota: Sem a apresentação dos documentos acima referidos não será entregue a Pasta Escolar. 
 
 
Local de entrega: 
 
A entrega irá ocorrer no Complexo Municipal dos Desportos – Cidade de Almada – Feijó. 
 
Localização 
Alameda Guerra Junqueiro 
2810-071 Feijó 
 
 



Acessibilidades ao local: 
 
- Autocarros; 
- Metro Sul do Tejo; 
- Parque de Estacionamento. 
 
Mais informações: 
 
Atendimento Municipal – 212 724 040 / 800 20 67 70 
 
Departamento de Educação e Juventude – Divisão de Educação - 212 724 700 
 
 
 


