
Ne 01.Geral e Relatório GIL  

 
✓ Reuniões: 

• 09. XI.2017 - Núcleo Escolar Fanhões – Professores Escola Fanhões e Casainhos na Junta de 
Freguesia de Fanhões 

• 20. XI.2017 - GIL – Visita Escolas Fanhões e Casainhos 

✓ Considerações:  

Reunimos com o Núcleo Escolar de modo a falar sobre o ano de 2018, uma reunião de trabalho que 

resultou bastante positiva em que foram apontados alguns aspectos e acções de modo a melhorar a 

relações e conseguir mais e melhores projectos de futuro.  

Solicitamos ao GIL gabinete de intervenção local a visita com acompanhamento técnico do DOM às 

Escolas de Fanhões e Casainhos no sentido de fazer um levantamento exaustivo das necessidades 

apontadas pelos docentes e pessoal auxiliar. Visitamos as duas escolas no dia 20 de novembro 2017 onde 

foram tomadas as devidas ocorrências e ficamos a aguardamos um relatório técnico mais específico que 

nos foi enviado no dia 07 de março de 2018. 

✓ O RELATÓRIO: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

✓ Considerações finais: O Relatório aponta uma série de problemas na sua maioria estruturais e que 

não são da competência das Juntas de Freguesia; Problemas que sem estarem resolvidos 

condicionam outros trabalhos que se pretende efectuar nomeadamente os de acabamento, onde se 

podem salientar em Fanhões o Ponto 1 e) Infiltrações e em Casainhos Ponto 2 a) Infiltrações, estes 

os mais graves em termos estruturais. Também temos questões de segurança que nos preocupam e 

que vamos intervir como a colocação de rede de protecção em Fanhões na zona do Polidesportivo e 

em Casainhos na zona da escada. 

 

 

 



✓ Após a visita às escolas, e mesmo 
antes de termos o Relatório 
enviamos para a Câmara Municipal 
de Loures um oficio a relatar os 
factos que consideramos 
preocupantes nas escolas da 
freguesia, solicitando a intervenção 
rápida e urgente para as situações de 
competência do municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ne 02.Ocorrências Escola de Fanhões 

 

✓ Manutenção regular efectuada: 

1- Reparação de pontos de calçada 
2- Trabalhos de manutenção de canalização e esgoto 
3- Limpeza de algeroz 
4- Limpeza Grelhas exteriores 
5- Arranjo de portas de Casa de Banho 
6- Alteração de Quadro de sala 
7- Arranjo de fechaduras 
8- Retirada de material electrónico. Ponto 1 i) do Relatório. 
9- Reparação de Pavimento Vinyl nas Salas Jardim-de-Infância. Ponto 1 h) Relatório do 

GIL, nossa OC-NE 001 20.11.2017. 
10- Mudança do Intercomunicador já efectuada pela CML. 

 

✓  Intervenções a efectuar 

1- Colocação de uma Rede em zona de perigo. Ponto 1 b) Relatório do GIL. Neste momento 
e enquanto o Polidesportivo não têm utilização pública e de modo a proteger as crianças 
que podem saltar para cima do muro, iremos colocar uma pequena rede na zona que as 
auxiliares e professores indicaram como mais perigosa. Execução para a semana 14. 

2- Limpeza de zona Horta Escolar. Ponto 1 f) Relatório do GIL. Semana 14. 
3- Pinturas muros. Prevista nas férias grandes 
4- Pinturas em zonas do edifício. De acordo com o Ponto 1 e) do relatório teremos que 

aguardar a intervenção da Câmara nas estruturas para depois podermos intervir nas 
pinturas de acabamento.  

5- Reparação mais profunda das portas das Casas de Banho. Prevista nas férias grandes 
 

✓ Considerações finais: 

Na zona do Logradouro, mais precisamente na zona Polidesportivo existe a necessidade de uma 
cobertura ou um ponto de resguardo à entrada dos alunos, principalmente no Inverno em dias 
de chuva, e a colocação de um telheiro do portão à escola não é aceite pelos arquitectos do 
DOM, situação que temos que resolver, possivelmente fazendo uma transformação nos 
balneários existentes. As infiltrações são evidentes nas casas de banho e sala dos 
prolongamentos pela tela que está danificada e que neste momento toda a placa está com 
fissuras e infiltrações, que necessitam de reparação ao nível da estrutura. O Intercomunicador 
deve ser colocado noutro local e o Relógio a alteração dos toques, situações para as quais não 
temos competência para o fazer. 



Ne 03.Ocorrências Escola de Casainhos 

✓ Manutenção regular; Pequenos trabalhos efectuados: 

1- Troca das Redes das Balizas. Ponto f) do relatório 
2- Colocação de mola no portão. Ponto f) do relatório 
3- Fechadura 

 

✓  Intervenções a efectuar 

1- Reparação do muro tardoz. Ver com o DOM (intervenção técnica) 
2- Reparação Rede-Mosqueira refeitório. Aguarda orçamento 
3- Reparação de uma fechadura e manete. Aguarda orçamento 
4- Limpeza e colocação de terra zona Horta Escolar e reparação da rega. Ponto 2 d). 
5- Pequenas Pinturas. Férias de verão 
6- Colocação de protecção nas escadas de acesso. Ponto 2 c) 

 

✓ Considerações finais: 

Na zona do Logradouro, existe a clara necessidade de um telheiro para as crianças brincarem quer 
em dias de chuva ou sol, assim como a reestruturação dos brinquedos, bebedouro, piso, rede de 
vedação, sítio do brinquedo do jardim de infância, entre outras, sendo estas as mais evidentes. A 
Climatização é outro factor, em que a Sala 2 totalmente exposta ao Sol, sem estoros, ar condicionado 
ou plicula de protecção coloca a sala nos 35ºC que se torna insuportável e condiciona em muito o 
decorrer das aulas. As Infiltrações que há anos existem principalmente na pala e na sala do jardim de 
infância, situação grave e inúmeras vezes reportada, que teve especial destaque na reunião no local 
em novembro de 2017. Esta é um intervenção estrutural, ainda na garantia de obra que termina em 
2019 e uma situação de plena competência da Câmara que já contactou o empreiteiro; Como 
resultado das infiltrações que não tiveram a devida intervenção, o Quadro Eléctrico foi afectado e a 
Escola de Casainhos nas semanas 11 e 12 esteve sem energia eléctrica com grande prejuizo para o 
decorrer do normal período de aulas, em que os famíliares viram assim 
a sua vida e a das crianças alterada. À data de 26 de março a situação 
estava resolvida em termos de energia reposta, mas sem garantia de que 
um novo período de chuva, não venha novamente a afectar o quadro e 
condicionar a vida escolar. Temos indicação de que o empreiteiro irá 
intervir na infiltração, sendo necessário abrir o telhado, aguardando um 
periodo de alguns dias seguidos de bom tempo e resolver este problema. 
Todas estas situações são da competência do Munícipio, algumas delas, 
alterações a um projecto muito recente, em parte, extremamente mal 
concebido pelas entidades envolvidas, facto que hoje se verifica e que 
acarreta graves consequências arquitétónicas e de engenharia, na 
disponibilidade de espaços de recreio ao ar livre, na climatização, na salobridade, que deveriam visar  
conforto dos auxiliares, dos professores e principalmente das crianças. 
 



Ne 04.Eventos culturais e visitas de estudo 

 

✓ 20.11.2017 – Entrega de Diplomas – Escola de Fanhões 

✓ 10.12.2017 – APEENEF – Almoço Solidário 

✓ 18.12.2017 -  País Natal – Entrega nas Escolas de Fanhões e Casainhos 

✓ 21.03.2018 – Dia Mundial da Àrvore   

 

❖ Dia Mundial da Àrvore: 

 

No dia 21 de março de 2018 comemoramos o dia mundial da àrvore, numa iniciativa conjunta da 

Junta de Freguesia de Fanhões, Instituto Bíblico Monte Esperança e o Núcleo Escolar de Fanhões, 

com apoio da Câmara Municipal de Loures na cedência das árvores. A Junta de Freguesia 

ofereceu 8 placas com mensagens, criadas pelos intervenientes para colocar junto às àrvores 

plantadas. O Instituto Biblico com a participação dos alunos do MEIBAD e a sua administração, 

que se envolveram com as crianças em 

brincadeiras e histórias. Os professores e 

auxiliares foram incansáveis no apoio às 

crianças e à iniciativa e que resultou numa 

tarde fantástica.  Plantámos 8 àrvores e 20 

arbustos com a participação activa das 

crianças em todo o processo e o incansável 

apoio dos colaboradores da Junta de 

Freguesia 

 

 

❖ Dia Mundial da Criança 1 Junho 

Previsto apoio 2 autocarros para a visita ao Parque Rural da Quinta do Tambor em Aveiras 

 

❖ Dia Mundial do Ambiente do Meio-Ambiente 5 Junho 

Previsto assinalar o dia com acções conjuntas ainda a defenir 



Ne 05.APEENEF -Associação de pais encarregados 

educação núcleo escolar de Fanhões 

 

✓ Reunimos em 14.11.2017 com a Associação de País e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar 
de Fanhões para falarmos do trabalho da associação e do serviço que presta no apoio às crianças. 
Foram referidos os projectos para o ano lectivo, as necessidades a ter em conta e os apoios para a 
sua realização. 

 

✓ 10.12.2017 – Apeenef – Almoço Solidário  

Colaboração e presença da Junta de Freguesia de Fanhões 

 

✓ 31.03.2018 – Apoio na visita ao DINO PARQUE no dia 3 de Abril 2018  

Subsídio 300.00€  

 

 

 

 

 

  


