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Guião Orientador para Reabertura do Pré-Escolar  

 
1 de junho de 2020 

 
 

 

Enquadramento 

 

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 do 

vírus como uma 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 da educação pré-escolar. 

 

 

Objetivo 

  

O presente guião define um conjunto de normas a observar na reabertura do pré-escolar no 

sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e informado, tendo em vista a 

segurança das crianças e dos profissionais.  

Este documento não dispensa a consulta do documento COVID-19, recomendações para 

adaptar os locais de trabalho/proteger os trabalhadores e de outras orientações ou 

legislação aplicáveis.  

O Agrupamento reviu e adaptou o seu plano de contingência COVID-19, de acordo com a 

orientação 006/2020 da Direção-geral da Saúde (DGS), contemplando:  

• Procedimentos prévios à reabertura do estabelecimento; 

• Procedimentos durante o funcionamento do estabelecimento; 

• Procedimento após encerramento do estabelecimento (final das atividades com 

alunos); 

• Procedimentos em caso de deteção de algum caso suspeito de COVID-19. 

 

 

Procedimentos prévios à reabertura do estabelecimento  

 

• Assegurar a limpeza geral das instalações.  

• Assegurar a desinfeção geral das instalações. 

• Implementação de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de 

todas as orientações da DGS. 

• Auditoria a pais/encarregados de educação sobre a frequência dos seus educandos, 

presencialmente, no período de 1 de junho a 26 de junho. 

• Os pais/encarregados de educação que manifestem a intenção ou a vontade de que 

o seu educando frequente as aulas presenciais, durante o mês de junho, estes 

poderão informar a escola a qualquer momento. Contudo, esta frequência só terá 

início após o reajustamento de salas, grupos e almoços. Devem os 
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pais/encarregados de educação aguardar que a escola confirme a vaga para a 

frequência das aulas presenciais. 

• Disponibilizar aos pais/encarregados de educação informação escrita, de preferência 

por via eletrónica, sobre o início das atividades e sobre todas as alterações à 

organização e funcionamento do pré-escolar, face ao contexto da COVID-19, bem 

como instruções para informar o Agrupamento, sempre que a criança ou alguém com 

quem a mesma tenha estado em contacto recente apresente sintomas sugestivos de 

COVID-19. 

• Formar grupos tendo em conta o rácio de alunos/m2. 

• Grupos com máximo de 12 alunos por sala (grelha em anexo). 

• Distribuir serviços a Educadoras e Assistentes Operacionais (grelha em anexo).  

• Sanitários com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de 

uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos; gestão de resíduos diários, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial. 

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

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

• Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal.  

• Dispensadores de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à 

entrada e à saída dos edifícios do JI, do 1.º Ciclo e nas salas de atividades (um por 

sala). 

• Solicitar aos pais e encarregados de educação um par de calçado extra e boné ou 

chapéu (este material permanece sempre na escola). 

 

 

Procedimentos durante o funcionamento do estabelecimento 

 

• Assegurar a ventilação no interior das salas, mantendo as janelas e portas abertas, de 

modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço. 

• Assegurar que o acesso à sala seja limitado apenas ao pessoal afeto à mesma.  

• Manter a mesma sala de atividades para cada grupo.  

• Deixar o calçado das crianças à entrada, sendo solicitado aos pais/encarregados de 

educação que tragam um par de calçado extra. 

• As educadoras e AO deverão cumprir a mesma orientação no que se refere ao par de 

sapatos extra. 

• Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilhem objetos. 

• Garantir o material individual necessário para cada atividade. 

• Pedir aos pais/encarregados de educação que não deixem as crianças trazer 

brinquedos ou outros objetos não necessários para o jardim-de-infância.  

• Reforçar a limpeza e desinfeção de todo o material utilizado. 

• Reforçar os serviços de limpeza e descontaminação de todos os espaços (salas, 

recreios, refeitório…). 

• Assegurar a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como 

corrimãos, interruptores e maçanetas de portas e janelas). 

• Disponibilizar lenços de papel descartáveis nas salas. 
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• Garantir a utilização de máscaras por parte dos trabalhadores (e, quando necessário, 

luvas ou outro equipamento), de acordo com orientações da DGS;  

•  Garantir que em nenhuma situação sejam colocadas máscaras às crianças. 

• Reforçar a lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os 

profissionais, bem como das crianças (apoiadas pelos profissionais) e verificar o 

cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte dos profissionais. 

• Disponibilizar copos (descartáveis) individuais de água para todas as crianças. 

• As atividades devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as crianças. 

• Perante um caso suspeito de infeção, a escola ativa as medidas do plano de 

contingência. 

  

 

Horário de funcionamento do Estabelecimento 

 

• Das 9h30 às 15h30 – Pessoal Docente 

• Das 8h30 às 16h30 – Assistentes Operacionais 

 

 Horário das refeições 

 

• Alunos das 11h40 às 12h45. 

• 4 Educadoras e 4 Assistentes Operacionais das 12h00 às 13h00. 

• 8 Assistentes Operacionais das 13h00 às 14h00. 

• 1 Assistente Operacional das 14h00 às 15h00. 

               

Utilização das casas de banho  

 

• As idas à casa de banho são, no máximo, 2 crianças de cada vez. 

• A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras são feitas 

frequentemente. 

• As portas, na medida do possível, permanecem sempre abertas para evitar o 

contacto constante com as mesmas. 

  

Refeições 

 

• O período da refeição será entre as 11h45 e as 12h45. 

• Assegurar que haverá cerca de 5 minutos de intervalo entre a saída e a chegada de 

cada grupo ao refeitório. 

• Durante o período de refeição as medidas de distanciamento e higiene serão 

mantidas. 

• Antes das refeições, as crianças são levadas a lavar as mãos e ajudadas para a sua 

realização de forma correta. 

• Os lugares estão marcados, de forma a assegurar o distanciamento físico possível 

entre pessoas. 

• Realizar a adequada descontaminação das superfícies utilizadas. 

• Evitar partilhas de quaisquer equipamentos ou alimentos. 
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Acesso às instalações 

 

• No período da manhã as crianças de cada grupo devem ser entregues pelos pais/ 

encarregados de educação/ou outro adulto, à hora prevista, às assistentes 

operacionais ou ATL/AAAF que acompanham os grupos, nas portas existentes na 

fachada principal da escola. 

• No período da tarde as crianças de cada grupo, à hora prevista, são entregues aos 

pais/encarregados de educação pelas auxiliares que acompanham os grupos, nas 

portas existentes na parte lateral da escola. 

• Restringir o acesso a crianças e profissionais com sintomas de qualquer doença. 

• Garantir que as pessoas externas (ex. fornecedores) só entram no estabelecimento 

excecionalmente e de forma segura. Devendo entrar pela porta de serviço, 

devidamente higienizados, com proteção do calçado e máscara (não se podem 

cruzar com as crianças).  

 

 

Procedimentos em caso de deteção de algum caso suspeito de COVID-19 

 

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

isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência, pondo em ação esse 

mesmo plano. 

• Os pais/encarregados de educação do caso suspeito são de imediato contactados. 

• Todos os encarregados de educação são informados em caso de existência de um 

caso suspeito no jardim-de-infância. 

• As Autoridades de Saúde locais são 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 o Agrupamento deve manter 

atualizados os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 

• Reforça-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito 

e da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS. 

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

plástico e 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). 

 

 

 

 

 

 

 






