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1. INTRODUÇÃO 

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

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 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 educação e ensino, designadamente de 

educação pré-escolar.  

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

aprovou ainda 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, quinze dias depois da 

reabertura das creches e do regresso parcial às atividades letivas presenciais pelos alunos do 

11.º e 12.º anos e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação.  

Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, estabelecem-se diretrizes 

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

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.  

 NORMAS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

Em cumprimento da orientação 006/2020 da Direção-Geral da Saúde o Agrupamento de 

Escolas de Ermesinde procedeu à reorganização do funcionamento da Educação Pré-Escolar, 

apelando aos Pais e Encarregados de Educação que cumpram escrupulosamente as seguintes 

determinações (constantes no Plano de Contingência para a Educação Pré-Escolar que podem 

consultar na Página do Agrupamento): 
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 Assegurarem a atualização dos contactos de emergência das crianças e do fluxo de 

informação aos encarregados de educação;  

 Atenderem a toda a informação disponibilizada pelo Agrupamento sobre a correta 

higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara;  

 Manterem-se informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual 

contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 sobre 

todas as alterações à organização e funcionamento do estabelecimento escolar 

frequentado pelo seu educando/a;  

 As crianças deverão 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; 

 Sempre que aplicável, as peças de roupa suja deverão ir para casa em saco plástico, 

fechado.  

 Foram definidos circuitos e procedimentos no interior dos estabelecimentos de 

educação, que promovam o distanciamento físico entre as crianças, de 2 metros, 

nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula, nos acessos ao 

refeitório e às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre as crianças;  

 Irão privilegiar-se as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), 

em regime rotativo dos grupos;  

 Cada estabelecimento criou espaços “sujos” e espaços “limpos” estabelecendo 

diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas; 

 As crianças deverão levar um calçado específico para permanecer na escola; devem, 

diariamente, trocar o calçado que levam de casa por este apenas utilizado no espaço do 

Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação e 

será higienizado, todos os dias, após a saída da criança. 

 Pede-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários;  

 As crianças não devem ser portadoras de mochilas. Cada escola fornecerá água e a 

refeição. O lanche deverá ser entregue em saco de papel ou plástico, sendo deitado fora 

após o seu consumo; 
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 A criança não deverá permanecer no estabelecimento de educação por período superior 

ao estritamente necessário;  

 Estará em funcionamento a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de 

Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF). 

 Sempre que for necessário, o contacto com as famílias e a escola será realizada 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, não serão realizadas atividades conjuntas e reuniões de encarregados de 

educação presenciais.  

 As crianças serão acompanhadas na lavagem frequente das mãos, com água e sabão, 

esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos, antes e após as refeições, antes e 

após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

 As crianças e demais acompanhantes que tenham estado em contacto próximo e direto 

com infetados ou com quem tenha regressado de zona de risco para a infeção pelo 

COVID-19, identificados pela DGS, deverão, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o 

seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os 

valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Salienta-se que as 

crianças, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não deverão apresentar-se 

no estabelecimento de educação pré-escolar.  

Deverão 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.  

Acreditamos que estão criadas todas as condições para que possam trazer os vossos 

filhos/as com toda a confiança e segurança para a escola! 

Ermesinde, 29 de maio de 2020 

                                                                 A Diretora 

 Ana Maria Cortez 


