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Plano de Contingência 

 

JARDIM DE INFÂNCIA DE VALVERDE 

 

 

 

 

 COVID-19 

 

De acordo com o manual “SAÚDE E ATIVIDADES DIÁRIAS 
Medidas de Prevenção e Controlo da COVID-19 em Estabelecimentos de Ensino” e  

Orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) 

 

 

 

 

 

 

TODOS SOMOS AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA 
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Informação Prévia 

 

 

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 aos intyervenientes citados. 

Serão de igual modo todos informados sobre as alterações realizadas na organização e 

funcionamento do Jardim de Infância. 

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

COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação pré-escolar.  

 

Deve reforçar-se a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e não 

docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de 

educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem 

do espaço exterior.  

 

 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 um profissional 

destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

Nesta medida, uma funcionária acolherá as crianças à porta principal do JI, entre as 9h e as 9h30m. 

As crianças deverão ter no JI calçado para usar exclusivamente nesse espaço e onde deverá, por 

regra, permanecer ao longo do ano lectivo. À entrada no JI, a criança deverá descalçar os sapatos 

(os quais deverão, posteriormente, ser devolvidos ao encarregado de educação ou adulto que 

acompanha a criança), devendo calçar os que tem no JI (já higienizados anteriormente por uma 

funcionária). Os profissionais deverão igualmente utilizar um calçado exclusivo para o espaço 

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

higienização). 
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Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades (depois de 

organizado todo o espaço, em virtude das regras de segurança e higiene a cumprir) devem estar 

encerrados. Esta medida não se aplica à sala de refeições.  

 

Privilegiar todas as atividades que possam decorrer no exterior.  

 

Os encarregados de educação não deverão autorizar que as crianças levem consigo brinquedos 

ou outros objetos não necessários. 

 

Não deve cada criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário. 

 

Caso se justifiquem apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos 

e/ou docentes da Intervenção Precoce deverão ser assegurados. 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). 

 

 

Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 

 

• 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 no gabinete 

de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo da infeção, nomeadamente 

quanto: 

- ao encaminhamento da criança pelo percurso adequado (identificado a amarelo), para o respetivo 

gabinete de isolamento; 

- à higienização das mãos; 

- à colocação dos equipamentos que compõem o KIT de emergência; 
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- ao contacto imediato com o respetivo Encarregado de Educação, com irá contactar o SNS24, ou 

autoriza que esse contacto seja realizado pela escola. 

 

• É contactada a Linha SNS24 (808 242 424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente 

para o efeito*, devendo proceder-se de acordo com as indicações fornecidas. 

 

• 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. 

 

• 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). 

 

• A área de isolamento, está devidamente equipada com telefone, cadeira, água, alguns alimentos 

não perecíveis e tem acesso a instalação sanitária; 

 

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

 

a) se se tratar de uma criança, esta deverá sair do referido gabinete e dirigir-se à porta principal 

do JI,  acompanhado pelo adulto responsável que o entregará já fora do edifício ao respectivo 

encarregado de educação; 

b) No caso de ser um adulto, o circuito do gabinete afeto ao isolamento até ao exterior do 

edifício (JI)  será a mesma porta; 

 

• Os contactos dos encarregados de educação estão afixados no gabinete de isolamento, sala de 

atividades e refeitório; 

 

• 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 e na sala de atividades. 

 

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

dificuldade respiratória, não deverá comparecer no Jardim de Infância. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

*Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho: 

- Dr. Gouveia Carvalho – CME - 266 777 000 (extensão 1491) 

- Enf. Sérgio Segurado– CME - 266 777 000 (extensão 1491) 

- Técnico superior–CME- Segurança no Trabalho Orlando Botas - 266 777 000 (extensão 1494) 

 

O Jardim de Infância disponibiliza: 

 

•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% (dois na sala de atividades 

e em locais estratégicos como por exemplo no refeitório); 

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

•Cartazes informativos com as medidas preventivas; 

•Manutenção da higiene, limpeza/descontaminação de equipamentos e materiais pedagógicos, 

casas de banho e restantes espaços, de acordo com a sua utilização. 

 

Organização da comunidade escolar 

 

• As crianças estão organizadas em grupo e procurar-se-á manter esta organização ao longo de 

todo o período em que permanecem no Jardim de Infância.  

• São assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce; 

• Todos os adultos que frequentam o espaço do Jardim de Infância devem usar máscara, cumprir 

as medidas de distanciamento, higiene pessoal e ambiental; 

• As máscaras não são recomendadas para as crianças desta faixa etária. 
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Na sala de atividades 

 

• Maximizar o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer 

o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

• Cada criança tem um lugar fixo, assegurando o máximo de distanciamento físico possível entre 

crianças; 

• A ventilação e renovação frequente do ar é mantida através da abertura de portas e janelas. 

• Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade. 

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

desinfetado após cada utilização; 

• Os brinquedos e/ou objetos usados na sala são lavados após cada utilização. 

 

No refeitório 

 

 • Durante o período de refeições, são respeitadas as seguintes medidas de distanciamento 

e higiene: 

a) O percurso  para o edifício onde funciona o refeitório (onde se encontra a sala de refeições 

específica para as crianças do JI)  é feita a pé e em “fila indiana”. A entrada no refeitório pelas 

crianças é desencontrada da entrada dos alunos da Escola do 1ºCiclo, por forma a não se 

cruzarem. 

b) Antes e depois das refeições, as crianças lavam as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta; 

c) Os lugares são marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível 

entre crianças; 

d) É realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas; 

e) O empratamento dos alimentos é feito por adulto com essa função; 

      f) Não podem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

      g)Também na sala de refeições, todos os adultos utilizam máscara. 
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Organização dos horários 

 

• Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período super ior ao 

estritamente necessário. 

• Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio 

às Famílias (AAAF), deverá seguir as presentes orientações. 

 

 

Práticas Pedagógicas 

 

• 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. 

• 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. 

• 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 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. 

• 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. 

• 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. 

• Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões. 
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• 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. 

• Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo 

em conta o contexto atual. 

 

 

16 de setembro de 2020 

 


