
 

1 
 

 

PLANO DE AÇÃO PARA REABERTURA DO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

ENQUADRAMENTO 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, bem como à classificação de pandemia, no dia 11 de março de 2020, o 

Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre 

as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em 

estabelecimentos de ensino. 

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo aprovou 

uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu o dia 1 de junho como data de 

reabertura dos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Foi definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de funcionamento, 

incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e 

distanciamento físico, que acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de 

confinamento.  

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Ministério da Educação 

estabeleceu diretrizes para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de 

educação pré-escolar. Neste contexto, importa garantir as condições necessárias para que as 

crianças possam frequentar a educação pré-escolar com o máximo de segurança, através da 

reorganização do ambiente educativo.  

Assim, de acordo com as orientações emanadas o Agrupamento de Escolas de Almeirim, não 

obstante o já definido nos Planos de Contingência, de cada Jardim de Infância, estabelece no 

presente documento, a reorganização do funcionamento dos Jardins de Infância, instituindo 

medidas a observar que mitiguem a possibilidade de contágio, procurando garantir a segurança da 

comunidade educativa. 
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1. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

HORÁRIOS e FUNCIONAMENTO 

• Os Jardins de Infância estarão abertos das 8:00 às 18:00, mantendo-se o horário da 

componente letiva entre as 9:00 e as 12:00 e das 13:30 às 15.30. 

• Cada criança deverá frequentar o estabelecimento durante o tempo estritamente 

necessário. 

• Os Encarregados de Educação das crianças que não vão comparecer ao Jardim de Infância, 

devem avisar a respetiva Educadora de Infância. 

• Fica suspenso o envio de atividades pelo Ensino à Distância. 

ACESSO E CIRCULAÇÃO NO JARDIM DE INFÂNCIA 

• Em cada JI existem marcações dos espaços “sujos” e espaços “limpos” bem como 

circuitos de entrada, de saída, e de acesso às salas.  

• A entrada e saída de crianças efetua-se de acordo com os percursos definidos em cada 

edifício.  

• A entrega das crianças à entrada e saída efetua-se à porta do edifício.  

• Cada criança, uma de cada vez é recebida ou entregue ao encarregado de educação pelo 

Assistente Operacional de serviço no local.  

• Em cada JI estão definidos os circuitos a usar pelas crianças e pelos adultos para as 

ações diárias, de forma a privilegiar o distanciamento social (idas ao WC, recreio, 

refeitório, etc.). 

• O acesso às salas de atividades é limitado apenas aos profissionais afetos à mesma. 

 

PROCEDIMENTOS 

• Não será permitida a entrada de objetos pessoais a não ser os estritamente necessários, 

que serão recolhidos pelos funcionários e devidamente desinfetados e guardados em 

espaço próprio. Estes itens permanecerão nos Jardins de Infância, evitando a circulação 

diária de objetos entre casa/escola.  

• Para utilização dentro do espaço de Jardim de Infância, os pais/ Encarregados de 

Educação de cada criança devem entregar: 

✓ Um saco identificado com duas mudas de roupa.  

✓ 1 Par de sapatos para uso exclusivo dentro do Jardim de Infância.  
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✓ 1 Chapéu devidamente identificado.  

✓ 1 Bibe.  

 

• Os bibes ficam no Jardim de Infância durante a semana. A lavagem e desinfeção dos 

bibes, chapéus e sapatos, será da responsabilidade de cada jardim-de-infância, pelo 

menos, na fase inicial de reabertura dos espaços escolares.  

• À entrada as crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas 

utilizado no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no 

estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da 

criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação.  

• À entrada e saída a criança deve desinfetar as mãos com solução alcoólica, SABA.  

• É obrigatória a higienização das mãos à entrada e saída do edifício, pelos adultos que o 

utilizam. 

• Os espaços que não sejam necessários para o alargamento dos grupos devem ser 

encerrados.  

• Durante a permanência no edifício todos os adultos estão obrigados ao uso de máscara.  

• Os docentes e não docentes devem envergar bata ou descartável e calçado exclusivo para 

o serviço.  

• Em cada Jardim de Infância devem ser distribuídas as tarefas pelas AO. A limpeza dos 

espaços comuns e WC, de preferência não devem interagir com crianças em sala de 

atividades.  

• Pessoas externas ao serviço 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.  

• Durante as pausas para almoço ou descanso, os profissionais deverão garantir o 

afastamento físico. 
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ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 
 

• As crianças bem como pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 

de COVID19 não se devem apresentar no Jardim-de-infância.  

• Caso a criança apresente alguma sintomatologia em casa os pais/encarregados de 

educação devem avisar o estabelecimento de ensino, com a maior brevidade possível, de 

modo a que o responsável possa entrar em contato com a direção do Agrupamento de 

Escolas de Almeirim para que sejam iniciados os procedimentos adequados.  

• O pessoal docente e não docente deve conhecer o Plano de contingência do seu Jardim de 

Infância, bem como o atual plano de reabertura da educação Pré-Escolar. 

• Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento, pelos circuitos definidos, acompanhado por um adulto. 

• Devem ser efetuados os procedimentos constantes do Plano de Contingência do JI. 

• 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 

e da área de isolamento, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS. 

• Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de 

plástico e resistentes, fechados 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). 
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2. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

• Os grupos mantêm a constituição administrativa e designação inicial. 

• O grupo inicial poderá ser dividido, caso o número de crianças presentes não permita 

manter as regras de distanciamento adequadas, de acordo com o estipulado pela DGS 

quanto ao distanciamento físico. 

• Para a divisão do grupo o critério será a idade da criança: as crianças mais velhas 

constituirão outro grupo e será aberta outra sala para esse novo grupo. 

PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

• A educadora titular é responsável pelo grupo, mesmo havendo necessidade de divisão do 

grupo. 

• Em caso de necessidade de criar um novo grupo, será atribuído outro educador para 

coadjuvar a educadora titular e outra assistente operacional. 

• Será atribuída a coadjuvação a educadores que não tenham grupo atribuído; 

• Para além das Assistentes Operacionais habitualmente afetas às salas do JI são 

mobilizadas Assistentes Operacionais de estabelecimentos do Ensino Básico. 

• Assegurar os apoios especializados presenciais mobilizados para as crianças.  

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

• As crianças, pessoal docente e não docente são organizados em sala fixa. 

• Privilegiar as atividades que decorram no exterior, com ocupação de áreas diferentes, em 

regime rotativo dos grupos. 

• As portas e janelas das salas devem estar abertas, sempre que possível, para promover 

uma melhor circulação de ar dentro do espaço, não comprometendo a segurança das 

crianças. 

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

sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

• Na sala deve existir apenas o mobiliário e material lúdico-pedagógico estritamente 

necessário para as atividades programadas; 

• Assegurar a desinfeção de materiais e acautelar as partilhas; 

• Garantir material individual necessário para cada atividade; 

• Os brinquedos e materiais pedagógicos devem ser higienizados regularmente pelo menos  
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duas a três vezes por dia; 

• Os brinquedos que não puderem ser facilmente higienizados devem ser removidos da sala, 

assim como todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-pedagógicas; 

• Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu 

direito de brincar; 

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

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

indissociáveis.  

• Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as 

a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para segurança e 

bem- estar de todos. 

• 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. 

• Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, 

quando possível. 
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3. HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

Todos os Jardins de Infância devem garantir as condições necessárias para adotar as medidas 

preventivas recomendadas, e promover as boas práticas de higiene, nomeadamente: 

• Instalações sanitárias com água, sabão líquido e toalhetes de papel de uso único, para a 

higienização das mãos. 

• Gestão diária de resíduos, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

• Material para os procedimentos adequados de limpeza e desinfeção dos edifícios 

escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS; 

• Dispensador de solução de base alcoólica (SABA), para desinfeção das mãos à entrada e à 

saída dos JI.  

• Equipamentos de proteção, tais como máscaras, para todo o pessoal; 

• Os EPI´s que são reutilizáveis, devem ser higienizados no final de cada utilização, sendo 

este material intransmissível. 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES  
 
Em cada estabelecimento de ensino será assegurada a higienização de todas superfícies nas 

respetivas salas de atividades e espaços comuns. 

As Assistentes Operacionais estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), lavagem correta das mãos, limpeza e desinfeção dos 

espaços e superfícies a efetuar, com a seguinte frequência diária:  

• Casas de banho – no final de cada utilização, pelo menos duas vezes de manhã e duas 

vezes à tarde; 

• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

• Materiais lúdico-pedagógicos, após cada utilização e no final do dia. 

• Salas de atividades – no final de cada utilização e no final do dia 

• A renovação de ar das salas e espaços fechados várias vezes ao dia; 

• Mesas de trabalho - após cada utilização 

• Salas de pessoal – de manhã e à tarde. 

• Equipamentos de recreio, após a utilização por um grupo de crianças e pelo menos uma 

vez ao dia com pulverizador e lavagem abundante. 
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4. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

ALIMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE REFEIÇÃO  

O Agrupamento de Escolas de Almeirim, em articulação com a Câmara Municipal, assegura as 

AAAF, bem como o fornecimento das refeições previstas (almoço e lanche), disponibilizando o 

serviço através de formas consideradas mais seguras e adequadas, tendo em conta a 

especificidade da situação.  

• Não é permitida a entrada de qualquer alimento vindo do exterior, nem mesmo as 

habituais garrafas de água, numa fase inicial. Às crianças sempre que necessitarem de 

água, ser-lhes-á facultado um copo descartável, para usar e deitar fora.  

• Serão realizados vários turnos (se se justificar) para o período das refeições, de modo a 

reduzir o número de crianças no espaço de refeição. 

• Os lugares sentados à mesa serão reorganizados de forma a manter o distanciamento 

físico entre crianças. 

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

façam de forma correta. 

• Será ainda realizada, adequadamente, a descontaminação das superfícies utilizadas entre 

trocas de turnos e/ou refeições (mesas, cadeiras, entre outras).  

• Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

• O leite escolar e lanche são distribuídos pelas A.O. após organização das crianças e prévia 

higienização das mãos. 

• Todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as crianças. 

COMPLEMENTOS E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

Considerando-se que a prevenção, continua a ser, a forma mais eficaz de proteção das crianças e 

funcionários face à COVID-19, irão manter-se suspensas todas as visitas de estudo que incluam 

espaços fechados ou aglomeração de pessoas, onde não seja possível manter o distanciamento 

social fora do ambiente escolar, assim como, todas as atividades previstas no Plano Anual de 

Atividades, nomeadamente, festa final de ano, entre outras. 

• As visitas a parques, reservas naturais e praia poderão ser programadas e realizadas tendo 

como pressuposto as orientações do ministério para o ensino Pré-escolar, podendo 

realizar-se a partir de julho, atividades de praia-campo, sempre que possível.  

• O espaço exterior será sempre privilegiado, relativamente às salas de atividades, devendo 

este ser adaptado e reorganizado face às circunstâncias atuais  
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5. Transportes 

• Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos 

encarregados de educação ou pessoa por eles designada.  

• Caso o transporte seja efetuado em autocarro da autarquia/ junta de freguesia, este deve 

seguir as orientações da DGS relativa a transportes coletivos de passageiros, assegurando:  

 

➢ Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros 

(exemplo: um por banco);  

➢ Redução da lotação máxima de acordo com a legislação vigente (Decreto Lei nº 

20/2020 de 1 de maio);  

➢ Disponibilização de solução à base de álcool (70% concentração) à entrada e saída 

da viatura;  

➢ Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a orientação da DGS 

(Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS); 

 

 

Almeirim, 28 de maio de 2020 

A Subdiretora 

Helena Constança Coutinho Lopes 


