
Centro Escolar da CHAINÇA - Introdução

setembro 2020

O Centro Escolar da Chainça insere-se na localidade do mesmo nome e é parte integrante de uma das freguesias do concelho de Abrantes.

Este Centro Escolar é composto por dois edifícios e alberga durante a presente época escolar 75 crianças da pré distribuídas por três grupos de 
25, e 175 alunos do 1º ciclo distribuídos por 8 turmas, duas de cada ano de escolaridade.

Face à contingência de pandemia que vivenciamos e tendo como única preocupação servir o melhor possível, oferecendo às crianças e aos 
alunos a confiança e segurança possível e necessária para que construam progressivamente os seus conhecimentos, aquando da sua 
permanência nos edifícios em tempos letivos e não letivos, contribuindo assim para o seu desenvolvimento harmonioso, não sendo possível a 
opção de  funcionamento em horário duplo, optou-se por:

  Aumentar a distância entre os alunos nas sala de aula, assegurando ainda assim que cada aluno tem um espaço próprio, de utilização 1.
individual para trabalhar;

2.  Desfazar os horários de entrada, intervalos, almoço e saída das atividades, de modo a manter «uma bolha» em cada turma;

3. Utilizar os três portões existentes para as entradas e saídas dos diversos grupos-turma, de forma organizada, garantindo o afastamento entre 
as várias turmas;

4. Assegurar que o acompanhamento das turmas no intervalo de manhã seja da responsabilidade de cada professor titular de turma;

5. Manter, durante os recreios cada turma num espaço próprio do pátio;

6. Promover a higienização das mãos, nomeadamente com água e sabão sempre que necessário e com gel alcoólico quando tal não for possível;

7. Assegurar que as entradas e saídas no refeitório sejam feitas pelos grupo turma e não individualmente;

8. Realizar as refeições do Pré-escolar no seu edifício para evitar congestionamento no refeitório e garantir o total afastamento físico entre os 
alunos do pré-escolar e do 1º CEB;

9. Reforçar a higienização e o arejamento dos diferentes espaços;

10. Manter a utilização de cada WC do 1º CEB restrita a alunos de um ano de escolaridade;

11. Informar e esclarecer os Encarregados de Educação em reuniões (14 de setembro - grupos por ano de escolaridade), de modo a que todos 
possam fazer parte das soluções que terão naturalmente de acontecer para fazer face a problemas que possam surgir.

O Coordenador de Estabelecimento

Carlos Manuel Marques Toco Bento
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