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Medidas Gerais 

- É mantido um elo de ligação com as entidades de saúde, Autarquia, Segurança Social e 

Proteção Social, salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos. 

- 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) e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas pelos profissionais de saúde; 

- As Instalações sanitárias reúnem as condições necessárias para a promoção das boas práticas 

de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão; 

- Reforço da higienização frequente dos materiais pedagógicos essenciais e equipamentos 

utilizados pelas crianças; 

- O pessoal docente e não docente, utilizará equipamentos de proteção, nomeadamente 

máscaras, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças; 

- Dispensador de solução antissética de base alcoólica (SABA) para desinfetar 5 as mãos à 

entrada do recinto escolar; 

- 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; 

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

entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o 

contacto com as crianças; 

- Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado; 

- Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações. 
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Organização do espaço 

-As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros 

espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 

- Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime 

rotativo dos grupos; 

- Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

- Estão definidos circuitos de circulação interna de entrada e saída, bem como de acesso às salas, 

casas de banho e refeitório; 

- As crianças, as educadoras e as assistentes operacionais devem trocar o calçado que levam de 

casa por outro apenas a utilizar no Jardim de Infância. Este calçado extra fica no JI e é higienizado 

diariamente, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação; 

- Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade; 

- Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem; 

- As crianças não devem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários; 

- Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho; 

- Sempre que possível, deve manter-se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a 

permitir uma melhor circulação do ar. 

  

 

Organização dos horários 

- Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário; 

- Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos 

diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados após a 

utilização de cada grupo; 

- Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio 

às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as presentes 

orientações. 
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Práticas Pedagógicas 

 

- Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com 

os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância; 

- Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis; 

- Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões; 

- Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, 

etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala; 

- Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo 

em conta o contexto atual; 

- Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, e 

sempre que possível no exterior; 

- Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins); 

- Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado; 

- Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis; 

- Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre utilizações; 

- Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação 

com o docente e a família; 

- 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 digitais, de modo a que, na adaptação 

a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família; 

- Nesta fase, estão canceladas as festas e as reuniões de encarregados de educação presenciais. 

 

Refeições 

- Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene:  

. A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, 

ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades;  

. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta;  
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 . Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre crianças; 

 . Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas;  

- Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

- Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável; 

- As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico 

entre profissionais; 

- Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças; 

- As crianças não podem levar lanche para o JI, será assegurado um lanche da manhã e /ou 

lanche da tarde. 

 

 

Atuação perante um caso suspeito 

 

- Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de educação), 

este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos 

definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável 

deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas 

de controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos; 

- Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas; 

- As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos 

contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos 

de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados os contactos das 

Autoridades de Saúde territorialmente competentes; 

- Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado 

de educação; 

- Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;  

- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos); 

- Os contactos dos encarregados de educação têm de ser atualizados. 



 

7 

 

 

 

Nota: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consultar 

na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ . 

 

Outurela, 27 de maio de 2020 

 

A Diretora, 

Teresa Silva 
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