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Câmara Municipal assinalou o Dia Mundial da Criança na reabertura 
do Pré-Escolar 

 
As normas e orientações em vigor, no âmbito das medidas de mitigação da COVID-19, 

condicionam a realização de eventos públicos com concentração de pessoas, mas não foram 
impedimento para a Câmara Municipal de Ílhavo assinalar, hoje, o Dia Mundial da Criança, 
mesmo que de forma diferente do habitual. 

Coincidindo com a data da reabertura do Pré-Escolar, o Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Caçoilo, o Vereador do Pelouro da Educação, Tiago Lourenço, e a 
Adjunta do Presidente e Coordenadora da Proteção Civil Municipal, Beatriz Martins, visitaram 
três estabelecimentos de ensino que abriram hoje as suas portas às crianças: Jardim de 
Infância do Carmo (Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação), Jardim de Infância 
da Marinha Velha (Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré) e Jardim de Infância da 
Coutada (Agrupamento de Escolas de Ílhavo). 

Deste modo, o Executivo pretendeu destacar o trabalho que a Autarquia desenvolveu na 
preparação desta reabertura do Pré-escolar, numa relação estreita com os Agrupamentos de 
Escola e as Associações de Pais do Município de Ílhavo, para permitir que o regresso das 
crianças aos Jardins de Infância se faça de forma segura e com a necessária confiança para os 
pais. 

Este trabalho centrou-se na orientação na implementação de medidas e normas de 
segurança nos estabelecimentos (criação de corredores, espaços com menor concentração de 
crianças, áreas limpas e áreas sujas, procedimentos na receção das crianças, etc.), no 
fornecimento de cerca de 26.550 equipamentos e materiais de proteção (máscaras cirúrgicas; 
luvas; viseiras; batas; máscaras FFP2; protetores de calçado e doseadores SABA), e na 
promoção de ações de formação, como a que se realizou na passada sexta-feira, em parceria 
com o Regimento de Infantaria 10 (RI10), envolvendo toda a comunidade educativa, 
nomeadamente, o Pessoal Docente e Assistentes Operacionais que têm a especial missão de 
zelar pela execução prática das medidas de mitigação, de limpeza e do bem-estar das 
crianças. 

Foi esta a forma que a Câmara Municipal encontrou para celebrar este Dia Mundial da 
Criança, proporcionando as melhores condições de regresso das crianças à componente 
presencial do Pré-escolar, tendo como prioridade as questões de segurança para que todos se 
sintam confiantes e tranquilos nesta nova "normalidade". Além disso, a avaliação deste 
trabalho e destas ações, servirá para perspetivar e preparar o normal regresso das crianças do 
1.º ciclo, a 29 de junho, à Componente de Apoio à Família (CAF) que será assegurada pelas 
Associações de Pais do Município. 
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