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1 - Enquadramento 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que 

minimizem o risco de contágio e permitam o funcionamento das atividades essenciais. 

Este documento, designado por Plano de Contingência, foi elaborado em cumprimento do 

disposto no Despacho nº. 2836-A/2020 de 02/03/2020. 

O pessoal docente e não docente, assim como os encarregados de educação têm acesso 

aos dados contidos no Plano de Contingência, no sentido de todos serem devidamente 

informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que visam 

a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19.  

A informação está afixada em locais visíveis do estabelecimento de educação pré-escolar e 

enviada por via informática.  

 

Regime Presencial 

 

2 – Organização do espaço 

 

1- As crianças estão organizadas em grupos e mantêm esta organização ao longo de todo 

período que permanecem no Jardim de Infância 

 

2-  A cada grupo é atribuído, uma zona do Jardim de Infância,  

 

3- As características físicas do Jardim de Infância, com duas salas de atividades divididas 

por dois edifícios distintos permite que as crianças, pessoal docente e não docente circulem 

sem que haja contacto entre pessoas dos diferentes grupos. 

 

4- Cada sala de atividades é utilizada pelo mesmo grupo de crianças, de acordo com a 

dimensão e características do Jardim de Infância, permitindo uma correta orientação 

espacial de crianças e adultos e ao mesmo tempo uma higienização do espaço e 

equipamentos. 

 

5- O Jardim de Infância pode utilizar dois espaços que não estão a ser usados, para 

extensão das salas – sala C e polivalente – uma vez que estão adequados para o efeito. 
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6- Na organização da rotina diária, devem-se desfasar os momentos de permanência no 

exterior e/ou dividir a zona afeta a cada grupo devendo os equipamentos ser higienizados 

após a utilização por cada grupo. 

 

7- Deve-se pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças trazer de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários. 

 

8- Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço 

e dos equipamentos.  

a) 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 uma 

Auxiliar destacada para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior 

do recinto.  

b) Nesta medida, uma auxiliar acolherá as crianças ao portão de acesso direto ao JI, entre 

as 8,30h e as 9h30, encaminhando-as para as respetivas salas de atividades. Até às 9h 

serão necessárias 3 pessoas no Jardim de Infância.  

c) As crianças deverão trazer consigo calçado extra. À chegada ao JI, a criança deverá 

descalçar os sapatos (que ficarão na zona “suja” do jardim de Infância), devendo calçar os 

suplentes ( que permanecem no Jardim de Infância).  

d) As auxiliares/educadoras deverão utilizar um calçado exclusivo no espaço escolar (que 

deverão calçar quando chegam à escola, colocando os primeiros num saco, após 

higienização). 

e) O Jardim de Infância deve criar espaços ”sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

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

f) Cada sala tem a sua zona ”suja”, hall de entrada da sala A e corredor de acesso à porta 

lateral da sala B, onde será feita a troca de calçado.. Neste espaço serão igualmente 

colocados os casacos das crianças. 

g) Cada criança deixará no Jardim de Infância o seu boné/chapéu que será diariamente 

higienizado palas auxiliares. 

h) À hora da saída as crianças são acompanhadas pela auxiliar até ao portão do JI e 

entregues ao Encarregado de Educação ou pessoa por ele designada.  
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i) A hora da saída será entre as 15h30 e as 17,30h, devendo as famílias ir buscar os seus 

educandos o mais cedo possível.  

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

estritamente necessário. 

9 – Deve garantir-se a existência de material individual necessário para as atividades ou a 

desinfeção do mesmo entre as utilizações. 

10 – Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando-se a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.   

a) Os brinquedos e/ou jogos usados nas salas são desinfetados após cada utilização. 

11 - Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças 

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve 

ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em 

estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

a) Todos os adultos que fazem o acompanhamento às crianças com Necessidades 

Educativas Especiais ao espaço do Jardim de Infância, devem usar máscara, cumprir as 

medidas de distanciamento, higiene pessoal e ambiental. 

12 - Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. 

a) As crianças deverão ser acompanhadas por uma assistente operacional à casa de 

banho e não deverão permanecer mais de duas crianças, na mesma.  

b) A assistente operacional deverá assegurar a higienização correta das crianças, tendo 

em conta que as instalações sanitárias estão equipadas devidamente com:  

 •Estruturas para a lavagem das mãos com água e sabão líquido; 

•Toalhetes de papel; 

•Dispensadores de solução à base de álcool com concentração de 70% (um por sala e em 

locais estratégicos como por exemplo no refeitório); 

•Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos. 

c) Após cada utilização é feita a devida Manutenção da higiene, limpeza/descontaminação 

das casas de banho e restantes espaços. 
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13 - Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene: 

a) As crianças vão almoçar no refeitório do Jardim de Infância. 

b) Para tentar que os grupos não se misturem, a sala B irá almoçar às 11,45h e a sala A às 

12h. 

c) Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das 

superfícies utilizadas. 

e) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

f) As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 

físico entre profissionais. 

13 –Os lanches diários irão ser efetuados da seguinte forma: 

a) No lanche da manhã as crianças irão comer uma peça de fruta oferecida pela Junta de 

Freguesia. 

b) Para o lanche da tarde, cada criança trará de casa apenas uma sandes e o Jardim de 

Infância fornece o leite escolar. 

14 – Sempre que uma criança faça anos, não é permitida a entrada no Jardim de Infância de 

bolos e adereços. 

15 – Sempre que aplicável, devem ser assegurados cuidados especiais na troca de fraldas, 

com higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes 

e depois da muda. 

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

fechado. 

3 – Práticas pedagógicas 

 

1 - Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, 

dos materiais e das atividades. 

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

articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas 

OCEPE. 
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3 -  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. 

4 -  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. 

5 -  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. 

5 -  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 a segurança e bem-

estar de todos. 

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

opiniões e sugestões. 

7 - 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. 

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

tendo em conta o contexto atual. 

9 – Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente. 

10 – Sempre que possível, privilegiar atividades ao ar livre. 

11 - Maximizar o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

 

12 - Cada criança deve ter um lugar fixo, assegurando o máximo de distanciamento físico 

possível entre elas; 

 

13 - A ventilação e renovação do ar é. sempre que possível,  mantida através da abertura de 

portas e janelas. 

 

14 -O acesso ao computador da sala é reduzido a uma criança de cada vez e é higienizado 

e desinfetado após cada utilização. 
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15 – Procedimentos a ter na entrada para as salas de atividades: 

 

a)  A entrada para o edifício onde se encontra a sala A efetua-se pela sala de entrada 

(zona de lavagem de material) considerada como espaço “sujo” onde adultos e 

crianças procedem à troca de sapatos e eventual troca de roupa, saindo daqui para a 

sala. 

 

b) A entrada para a sala de atividades faz-se pela porta traseira que dá acesso 

imediato ao exterior, evitando assim, a circulação pelo interior do edifício, considerada 

zona “limpa”. 

 

c) A entrada para a sala B para troca de sapatos e roupa, efetua-se pela porta lateral 

com acesso ao pátio, considerada a zona “suja” 

 

d) A entrada para a sala de atividades faz-se pela porta de acesso ao polivalente, 

considerada zona “limpa”. 

 

17 – 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. 

18– 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 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. 

4 -  Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 

 

1 - Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no jardim de Infância), este é 

encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. 

Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável permanece com a criança na 

sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, 

nomeadamente quanto à higienização das mãos e uso de máscara. 

 

2 – É contactado de imediato a direção da escola. 
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3 – Se o caso suspeito for uma criança, é contactado, de imediato, o respetivo encarregado 

de educação. 

 

4 - É contactada a Linha SNS24 (808 242 424) ou outras linhas telefónicas criadas 

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

 

5 - 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 Jardim de Infância tem atualizados os contactos das 

Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 

 

6 - É reforçada 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. 

 

7 - Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em dois sacos de 

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

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

em ecopontos). 

 

8 - A área de isolamento, está devidamente equipada com telefone, cadeira, água, alguns 

alimentos não perecíveis e com acesso a instalação sanitária. 

 

9 - O circuito para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento faz-se da seguinte 

maneira: 

a) Se for uma criança e estiver na sala A em atividade, sai da referida sala pela porta de 

acesso ao corredor, atravessa o corredor e entra na sala de isolamento que está em frente, 

acompanhada pelo adulto responsável. 

 

b) Se for uma criança e estiver em atividade na sala B, sai da referida sala pela porta de 

acesso direto ao exterior (pátio), contorna o edifício onde se encontra a sala de isolamento, 

entra pela porta traseira do referido edifício e está imediatamente naquela sala, sempre 

acompanhada pelo adulto responsável. 

 

c) Se for uma criança do grupo A ou B e estiver no exterior (pátio) a brincar, tem que entrar 

no mesmo edifício pela mesma porta traseira até à sala de isolamento, acompanhada pelo 

adulto responsável. 
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d) No caso de ser um adulto o circuito é idêntico. 

 

10 - Os contactos dos encarregados de educação estão afixados na sala de isolamento, 

sala de atividades e refeitório. 

 

11 - Os contactos das Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública), 

Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, estão afixados na Sala de Isolamento, na 

sala de atividades e refeitório. 

 

12 - Se uma criança ou profissional tiver sintomas sugestivos de COVID-19, como febre, 

tosse ou dificuldade respiratória, não deverá comparecer no Jardim de Infância. 

 

 

Regime Não Presencial 

 

1 – Deve o Jardim de infância em regime não presencial procurar agir da seguinte forma: 

 

a) Devem as educadoras de infância procurar manter o contacto com as famílias e as 

crianças de forma a que o elo de ligação não se quebre. 

 

b) Devem as educadoras utilizar os meios informáticos ao seu dispor para, sempre que 

possível, estabelecer sessões síncronas com o seu grupo. 

 

c) Devem as educadoras lançar desafios e propostas de atividades de acordo com os 

interesses e necessidades das crianças. 

 

d) Devem as educadoras fazer um levantamento das necessidades de cada família e 

tentar resolve-las conjuntamente com a Direção do Agrupamento  (material didático, 

alimentação e segurança). 

 

 

 

Évora, 15 de julho de 2020 

A Educadora de Infância 

Maria de Nazaré Bilro 


