Elvas, 29 de maio de 2020
Estimados Encarregados de Educação
Ao longo desta semana procedemos às confirmações de retorno das crianças de modo a
preparar convenientemente a reabertura do setor do Pré-escolar.
É com alegria que nos voltaremos a encontrar num dia 1 de junho – dia da criança.
Vimos por este meio comunicar os procedimentos que vamos adotar na reabertura do
setor e solicitar a vossa colaboração para o bom funcionamento do mesmo, neste novo
contexto, com novas exigências.
Seguindo as orientações da DGS e do Ministério da Educação para a reabertura do
Pré-escolar, atualizamos os Plano de Contingência e Plano de Limpeza e Higienização,
acompanhados de condições específicas de funcionamento, que serão cumpridos por todos os
nossos profissionais, mitigando, deste modo, a possibilidade de contágio e garantindo a
segurança da comunidade educativa. As educadoras e auxiliares de ação educativa darão a
conhecer às crianças as novas regras de convivência social e o reforço da lavagem/desinfeção
das mãos, para que compreendam a importância das novas formas de interação entre pares e
com os adultos. Do mesmo modo, todos os recursos e materiais didático-pedagógicos do setor
foram reorganizados de forma a garantir a utilização de materiais mais facilmente higienizáveis e
assegurando que os objetos partilhados entre crianças sejam devidamente higienizados entre
utilizações.
Destacamos agora algumas informações que requerem a vossa especial colaboração:
1. As crianças serão agrupadas da seguinte forma: crianças de 3 e 4 anos com a
educadora Cristina Fonseca e crianças de 5 anos com a educadora Cristina Pintão.
2. A entrada/saída das crianças é feita em locais diferenciados conforme o grupo:
crianças dos 3/4 anos pelo portão do Pré-escolar e crianças dos 5 anos pela portaria
principal. Estará uma auxiliar que receberá/entregará as crianças. Pedimos que
cumpram o seguinte horário:
Entrada
Saída
Manhã
8h45 - 9h10
12h15 – 12h30
Tarde
13h45 – 14h10
16h00 – 16h15
3. Quem necessitar de prolongamento de horário deve comunicar com os serviços
administrativos.
4. No primeiro dia, as crianças devem trazer para o Colégio calçado extra para ser
utilizado apenas no espaço do Colégio. Este calçado extra permanece no Colégio e
será higienizado todos os dias após a saída da criança.
5. As crianças não devem trazer objetos de casa (ex.: brinquedos).

6. Relativamente à mochila do lanche, esta deve vir no primeiro dia ficando no Colégio
para colocação do lanche que a criança deverá trazer diariamente em materiais
descartáveis.
7. As áreas de Inglês, Educação Musical e Educação Física serão lecionadas por
videoconferência.
Continuamos ao dispor.
Para mais esclarecimentos contacte através de telefone ou email.
Com os melhores cumprimentos,
A Direção
Maria Helena Leandro, stj
Carla Saldanha

