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Introdução e Enquadramento Legal 

A evolução da infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal, levou ao 

encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, no passado dia 16 de março.  

No dia 18 de março, foi decretado o estado de emergência em Portugal, pelo 

Presidente da República, através do Decreto nº14-A/2020, tendo sido renovado duas 

vezes, pelo Decreto nº 17-A/2020 de 2 de abril e pelo Decreto nº 20-A/2020 de 17 de 

abril. 

A 15 de abril, a Comissão Europeia apresentou o Roteiro Europeu para o 

Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção da COVID-19, onde definiu 

orientações que visam a supressão gradual das medidas de confinamento, tendo em 

conta a preservação da saúde pública. 

Assim sendo, e tendo em consideração a avaliação realizada pelas autoridades de 

saúde, mantendo sempre como prioridade a prevenção da doença, a contenção da 

epidemia e a segurança de todos, o Governo levantou o estado de emergência e 

declarou a situação de calamidade pela Resolução do Conselho de Ministros nº33-

A/2020 de 30 de abril, que já foi prorrogada pela Resolução do Conselho de Ministros 

nº 38/2020 de 17 de maio. 

Através da Resolução do Conselho de Ministros nº33-C/2020 de 30 de abril, o Governo 

definiu o dia 1 de junho como data para a reabertura dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar. Foi ainda definido que, todas as medidas de levantamento 

gradual de confinamento, são acompanhadas de condições específicas de 

funcionamento, regras de lotação, utilização de equipamentos de protecção individual 

e distanciamento físico. 

Por isso, em cumprimento das orientações da DGS, foram estabelecidas orientações 

para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de educação pré-

escolar que, sem esquecer as medidas excepcionais que a situação pandémica exige, 

têm como objetivo apoiar, pedagogicamente, as instituições, profissionais e as 

famílias, assegurando a proteção de todos.   

Muito embora, a medida de distanciamento físico seja vital, não podemos 

menosprezar as aprendizagens e desenvolvimento das crianças, assim como o direito a 

brincar e o bem-estar de cada uma, tendo em consideração a importância das 

interações e relações que estabelecem com as outras crianças e adultos. 
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Toda a comunidade educativa irá garantir que as crianças frequentem a educação pré-

escolar com o máximo de segurança e, por isso, a organização do ambiente e espaço 

educativo foram repensados e planeados, de acordo com as orientações da DGS e das 

Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar. 

 

 

Medidas Gerais 

(retiradas das Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar do Ministério da 
Educação e de acordo com as orientações da DGS) 
 

- O estabelecimento de educação deve garantir a divulgação deste plano junto de 

todos os profissionais (pessoal docente e não docente) e dos encarregados de 

educação. 

- As crianças, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação 

pré-escolar. Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou 

outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo 

com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 

- Os Encarregados de Educação/Pais têm o dever de informar, no jardim de infância, 

caso haja um caso confirmado de COVID-19. 

- As crianças não devem permanecer, no estabelecimento de educação pré-escolar, 

períodos de tempo superiores ao estritamente necessário. 

- As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar 

pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por 

um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas 

externas no interior do recinto. 

- Pessoas externas ao processo educativo (p. ex: fornecedores) só excepcionalmente 

podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com as crianças. 

- Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, 

mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação 

possa ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios 
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digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e 

continuidade entre o Jardim de Infância e famílias. 

 

- As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço de jardim de infância. O calçado extra deve permanecer no estabelecimento de 

educação e deve ser higienizado após a saída da criança, todos os dias. Também os 

profissionais devem cumprir esta orientação. 

- Os equipamentos de ar condicionado ou similares nunca devem ser ligados em modo 

de recirculação do ar. 

- Os encarregados de educação/pais devem assegurar que as crianças não levem, de 

casa, brinquedos ou outros objectos. 

 

 

Entrada das Crianças 

A entrada das crianças é feita pelo portão da escola. 

Os encarregados de educação entregam a criança à assistente operacional/monitor 

que se encontra no portão e, em momento algum, entram no recinto da escola. 

À entrada, as crianças terão de desinfectar as mãos e trocar o calçado que trazem de 

casa pelo que é utilizado no jardim de infância. 

A entrada das crianças que estão inscritas nas AAAF será das 8h às 9h e das que apenas 

frequentam o jardim de infância, será a partir das 9h. 

Após a entrada das crianças no recinto escolar, as mesmas serão encaminhadas para a 

sua sala, por uma assistente operacional/monitor. 

À entrada da sala, os alunos voltam a desinfetar as mãos. 

 

 

Utilização das casas de banho/Wc 

As crianças, sempre que necessitem de ir à casa de banho, irão acompanhadas por 

uma assistente operacional/monitor e a limpeza/desinfeção do espaço será feita após 

cada utilização. 
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Recreio da manhã/almoço 

O horário das idas ao recreio mantém-se.  

Uma vez que, apenas existe um grupo de alunos, não há necessidade de o recreio ser 

realizado em sistema desfasado. 

No regresso à sala de aula, ordeiramente, todos os alunos fazem a higienização e 

desinfeção das mãos. 

 

Refeitório 

A hora de almoço mantém-se. 

O grupo desloca-se para o refeitório em fila indiana pelo trajeto habitual, depois da 

higienização das mãos, mantendo o distanciamento físico possível, acompanhados 

pela educadora e assistente operacional. No refeitório, as crianças terão, também o 

acompanhamento de monitores das AAAF.  

À entrada do refeitório, todas as crianças e adultos desinfetam as mãos. 

As crianças serão sentadas nas mesas com o distanciamento possível, evitando o total 

isolamento, de preferência com uma cadeira de intervalo e, não de frente umas para 

as outras. 

 

 

 

Após a refeição, as crianças fazem a higienização e desinfecção das mãos e vão para o 

recreio. 
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Procedimentos a cumprir na detecção de caso suspeito de 

COVID-19 

O procedimento a cumprir na detecção de caso suspeito por infecção de COVID-19 é o 

definido no Plano de Contingência do Agrupamento, com alteração do local de 

isolamento que, passa a ser a sala de aula do 1º ano de escolaridade. 

 

Saída da escola 

A saída das crianças é feita pelo portão da escola. 

À semelhança do que já era feito, as crianças são chamadas pela assistente operacional 

que se encontra ao portão e encaminhadas pela assistente operacional de 

JI/monitores.  

As crianças trocam o calçado e, após a sua saída, será desinfetado para ser utilizado 

em segurança no dia seguinte.  

As crianças são entregues aos encarregados de educação, sendo que os mesmos não 

entram no recinto escolar. 

As crianças que estão inscritas nas AAAF, mantêm-se na sala com os monitores. 

 

 

Higienização e desinfeção dos espaços 

Todos os espaços serão higienizados, sempre que não estejam a ser utilizados, pelas 

assistentes operacionais da escola e/ou Junta de Freguesia de Campo de Ourique. 

No final de todas as atividades, todos os espaços serão devidamente limpos e 

desinfetados. 

 

 

                                   Lisboa, 29 de maio de 2020 


