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CIRCULAR INFORMATIVA N.º1/2020 
 

 

Data: 15 de Maio de 2020 

Assunto: Reabertura da Instituição  

 

 

 

 

 

 

Para dar cumprimento às orientações governamentais de reabertura da Valência de Creche, no 

próximo dia 18 de Maio de 2020, informamos que o Centro de Solidariedade Social do Paiao 

adotou todas as medidas recomendadas: 

 

● Limpeza e desinfeção de todos os espaços; 

● Revisão do Plano de Contingência, que anexamos a esta circular; 

● Formação a todas as colaboradoras sobre as medidas de prevenção e controlo COVID-

19, e novas orientações de trabalho; 

● Adaptação a alteração dos Projetos Pedagógicos para a creche e Projeto Curricular para 

o pré-escolar, segundo novas orientações da DGS; 

● Testagem de rastreio à COVID-19 a todas as funcionárias da resposta creche, no dia 

09 de Maio de 2020; 

 

Dos novos procedimentos a adotar, realçamos os seguintes, que necessitam da colaboração 

dos pais: 

 

● Os pais/encarregados de educação não poderão entrar dentro das instalações; 

● Cada sala tem uma zona diferente e devidamente assinalada para a recepção da criança; 

● Cada criança deverá trazer um calçado para uso exclusivo na Instituição (será calçado 

na entrada e retirado antes do regresso a casa, permanecendo na instituição); 
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● Os bibes serão enviados para casa todos os dias para serem lavados e regressarem no 

dia seguinte. 

 

Informamos ainda que a mensalidade de Maio terá uma redução de 50%, e o valor que a 

Direcção decidiu devolver relativamente ao mês de Março, será descontado na mensalidade 

de Julho.  

 

Agradecíamos também que quem ainda não regularizou o pagamento da mensalidade, que o 

faça o mais breve possível, caso já tenha regularizado o pagamento, considere esta informação 

sem efeito. 

 

De salientar que a Instituição continua em estreita articulação com as entidades oficiais, 

mantendo um canal de comunicação com os pais/encarregados de educação para qualquer 

atualização de informação.  

 

Gratos pela vossa compreensão 

Cumprimentos 

A Direção 
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