
Ne 02.Ocorrências Escola de Fanhões 

 

o 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. 

 

 

11- 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. OC-NE 001 23.03.2018. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             12 - Limpeza de zona Horta Escolar. Ponto 1 f) Relatório do GIL.   

                     OC-NE 005 23.03.2018. 

 

 

 

 

 

             

 

              13 – Intervenção profunda ao nivel da limpeza de Esgotos 

 

•  Intervenções a efectuar 

 

1. Pinturas muros. Prevista nas férias grandes 
2. Aguardamos a intervenção da Câmara nas estruturas para depois podermos intervir nas 

pinturas de acabamento.  
3. 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 já foi alterado para o local desejável pela CML, falta no Relógio a alteração 
dos toques, situação para as qual não temos competência para o fazer. 



Ne 03.Ocorrências Escola de Casainhos 

o 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 

                      

4- Limpeza e colocação de terra zona Horta Escolar e reparação da rega. Ponto 2 d) 
Relatório do GIL. OC-NE 003 20.02.3018 

 

 
 
 

 

o  Intervenções a efectuar 

1- Reparação do muro tardoz. Ver com o DOM (intervenção técnica) 
2- Reparação Rede-Mosqueira refeitório. Previsto Férias de Verão 
3- Reparação de uma fechadura e manete. Previsto Férias de Verão 
4- Pequenas Pinturas. Férias de verão 
5- Colocação de protecção nas escadas de acesso. Ponto 2 c). Previsto Férias de Verão. 

 

 

 

 

 

 



Ne 04.Eventos culturais e visitas de estudo 

 

 

 

 

❖ Escola EB1 – FANHÕES – Dia Mundial da Criança   

 

✓ Apoio da Junta de Freguesia de Fanhões com 2 autocarros para a visita no dia 30 de 

Maio 2018 ao Parque Rural da Quinta do Tambor em Aveiras 

 

❖ Escola EB1 – CASAINHOS – Viagem Final de Ano 

 

✓ Apoio da Junta de Freguesia de Fanhões com 2 autocarros para a visita no dia 21 junho 

de 2018 ao Dino Parque  

 

 

 

 


