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I – REABERTURA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

 

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. 

Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), o presente Plano estabelece os 

procedimentos para a reorganização dos estabelecimentos de educação pré-escolar deste Agrupamento, por 

forma a mitigar a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa. 

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância 

das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de 

brincar. É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os 

adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.  

Toda a comunidade educativa terá um papel essencial no sentido de garantir as condições necessárias para 

que as crianças possam frequentar a educação pré-escolar com a máxima segurança. 

 

 

II – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. No sentido de maximizar a segurança da comunidade escolar, os horários dos estabelecimentos serão os 

seguintes: 

Estabelecimento Sala /Grupo Entrada Saída Saída AAAF 

JI N.º1 
JI N.º3 

A e B 9:00 – 9:15 15:30 17:15 

C 9:15 – 9:30 15:45 17:30 

JI Qta Vala 
JI Malva Rosa 

A e B 9:00 – 9:15 15:30 17:15 

C e D 9:15 – 9:30 15:45 17:30 

JI N.º2 
A 9:00 – 9:15 15:30 17:15 

B 9:15 – 9:30 15:45 17:30 

JI Calhandriz A 9:00 – 9:15 15:30 17:15 

 

2. Cada grupo de crianças, por sala, poderá ser dividido em 2 subgrupos, supervisionados pela educadora, 

com a presença de assistentes operacionais, ocupando cada um uma sala, por forma a ser maximizado o 

distanciamento físico entre as crianças; 

3. Cada sala deve ser utilizada sempre pelo mesmo grupo de crianças; 

4. A organização do grupo deve ser mantida ao longo de todo o período de permanência na escola; 

5. A cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona do espaço exterior e do refeitório; 

6. Devem ser privilegiadas as atividades no exterior, em regime rotativo dos grupos; 

7. Todos os espaços que não sejam necessários ao funcionamento das atividades devem estar encerrados; 

8. Devem ser removidos, das salas, todos os materiais/acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas; 
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9. Devem manter-se as janelas e as portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar, não 

comprometendo a segurança das crianças; 

10.  Em cada estabelecimento devem ser definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que 

promovam o distanciamento físico entre as crianças, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola 

até à sala, nos acessos ao refeitório, e às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre as crianças; 

11.  O material necessário para cada atividade deve estar organizado por criança; 

12.  A ida das crianças à casa de banho, até 4 crianças, deverá ser organizada e acompanhada por uma 

assistente operacional; 

13.  A deslocação das crianças para o refeitório deverá ser feita por subgrupo de crianças; 

14.  No refeitório, os lugares devem ser marcados, de forma a assegurar o máximo distanciamento físico 

possível entre as crianças e deverão manter-se fixos; 

15.  A ida ao refeitório deve ser feita em dois turnos: 11:45 – 12:30 / 12:30 – 13:15; 

16.  As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço escolar. Este 

calçado deve ser mantido no estabelecimento numa caixa de sapatos, devidamente identificado e deverá ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança; 

17.  A muda de roupa deve estar em saco plástico identificado com o nome da criança; 

18.  As crianças deverão dispor de recipientes individuais de água, devidamente identificados;  

19.  As crianças que frequentam as AAAF deverão trazer o lanche numa lancheira que seja facilmente 

higienizada; 

20.  As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento, pelo encarregado de educação, ou por 

pessoa por ele designada, que deverá ser portadora de máscara; 

21.  As crianças são rececionadas por uma assistente operacional que procede ao seu encaminhamento para 

os procedimentos de higienização; 

22.  Não é permitida a entrada no recinto escolar de encarregados de educação, ou de pessoa por ele 

designada; 

23.  As pessoas externas ao processo educativo (ex. fornecedores), só excecionalmente podem entrar no 

estabelecimento de educação e, sempre com o uso de máscara, estando proibido o contacto com as crianças; 

24.  Deverá ser mantido o contacto com as famílias, com o devido distanciamento, tendo em conta que 

articulação deve ser veiculada ou complementada por via telefone ou por meios digitais. 

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

 

III - HIGIENIZAÇÃO 

As medidas de higienização e segurança cumprem as orientações da DGS e do documento orientador da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

A. MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL / ETIQUETAS RESPIRATÓRIAS  

1. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica; 

2. Lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e não docente e das crianças na 

entrada do estabelecimento, antes e depois das refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre 

que regressem do espaço exterior; 
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3. Obrigatoriedade do uso de máscara por todos os docentes e assistentes operacionais; 

4. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los no caixote do lixo depois de utilizados e 

lavar as mãos com água e sabão de seguida; 

5. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

6. Não é permitido que as crianças tragam para a escola objetos, brinquedos e mochilas. 

 

B. MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR 

1. Colocação de dispensadores para desinfeção/higienização das mãos à entrada do estabelecimento, nas 

salas de aula, nas casas de banho, na sala dos professores e no refeitório; 

2. Higienização dos equipamentos após a utilização de cada grupo; 

3. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças sejam devidamente 

desinfetados entre utilizações; 

4. Remover os artigos decorativos dos espaços comuns, salas e mesas;  

5. Controlo de uma boa ventilação e renovação do ar - manter abertas, sempre que possível, as portas dos 

vários recintos e, eventualmente, as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os 

espaços arejados;  

6. O pessoal docente e não docente devem respeitar e fazer cumprir às crianças, as regras de segurança e 

de distanciamento físico. 

 

C. FREQUÊNCIA DE LIMPEZA  

 Casas de banho – 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;  

 Salas de aula – As mesas e cadeiras – uma vez de manhã e outra vez à tarde; no final do dia, 

desinfeção e limpeza geral; 

 Salas de professores – de manhã e à tarde;  

 Refeitório – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área. 

 

IV – GESTÃO DE PESSOAL 

 

A gestão do pessoal não docente deverá garantir o funcionamento da escola, na eventualidade de 
absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus elementos. 

 

 Informação complementar 

 A informação complementar sobre Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares está consignada, 
de forma mais detalhada, nos seguintes documentos de referência:  

• Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de 

Saúde e a colaboração das Forças Armadas - LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE 

ESCOLAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 ( 05 de maio de 2020) 



ANEXO- PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID -19 

 

5 

 

 

 

IV – ATUAÇÃO PERANTE UM CASO ESPECÍFICO 

 

1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de isolamento, pelos 

circuitos definidos no Plano de Contingência;  

2. Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados e aconselhados a 

contactar o SNS 24 (808 24 24 24);  

3. Todos os encarregados de educação devem ser informados em caso de existência de um caso suspeito;  

4. 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; 

5. Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 

isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;  

6. 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). 

 

IV – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

 

Em ambiente escolar, o desenvolvimento das AAAF deverão seguir as presentes orientações. 

 

 

 

 

 

 

 

Alverca do Ribatejo, 27 de maio de 2020 
 

A Diretora do Agrupamento 
 

                                     Ana Cristina Nunes da Silva Pereira 
 

 

 

 

 

 


