
 

COMUNICAÇÃO 
 

Reabertura do 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, 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.  
Foi definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de 
funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção 
individual, agendamento e distanciamento físico, que acrescem às condições gerais para o 
levantar de medidas de confinamento. Deste modo, impõe-se que sejam assegurados 
procedimentos, através da implementação, em cada unidade orgânica, de um plano de 
medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade 
educativa.  
O Plano de contingência da escola foi atualizado e será publicitado a toda a comunidade 
educativa logo que nos seja possível.  

Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecem-se 
diretrizes para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de educação pré-
escolar, tendo em conta a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto, no 
respeito pelas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE), as quais damos a 
conhecer através desta comunicação. 

 
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
 
1. Recorreu-se aos espaços definidos para o funcionamento do 1º CEB para alocar uma das salas 

de dois jardins de infância, de forma a evitar o contacto entre as crianças dos diferentes 
grupos. Assim, os grupos do pré-escolar funcionarão nos seguintes espaços: 
 

• JI nº1 Oliveira de Azeméis  

Sala 1 – Edifício Feira dos Onze (sala habitual) 

Sala 2 – Edifício Conde Ferreira – sala do 1º ano 

• JI nº4 Oliveira de Azeméis 

Sala 1 – Edifício Fonte Joana – sala do 1º ano 

Sala 2 – Edifício da Abelheira – sala 1 

• JI Comendador António da Silva Rodrigues 

Sala 1 – 1º piso – sala 1º ano – entrada: portão principal da escola 

Sala 2- piso 0 – sala habitual – entrada: portão lateral (encostado ao campo que 
também dá acesso ao piso 0) 

• JI de Madail (sala habitual) 



 

2. Foi definido o funcionamento das atividades letivas e foram elaborados os horários de forma 
a evitar a concentração de educadores e do pessoal não docente no espaço escolar; 

3. As funcionárias ficarão afetas apenas a uma sala, quer durante as atividades letivas quer 
durante o funcionamento das AAAF e refeições, de forma a evitar contacto de pessoas de 
diferentes grupos. 

4. As crianças serão 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.  

5. As pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente 
podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 
máscara, evitando o contacto com as crianças. 

6. As salas serão devidamente higienizadas, desinfetadas e arejadas. 

7. As portas permanecerão abertas para evitar toques desnecessários em superfícies e 
manter o espaço arejado;  

8. 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) ficarão encerrados.  

9. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas com 
barreira de segurança e janelas que não estejam ao alcance), manter-se-ão as janelas 
e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

10. Serão elaborados Kits individuais de material pedagógico, de forma a evitar a partilha dos 
mesmos entre as crianças. 

11. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja serão colocadas em saco plástico, fechado, 
para ir para casa. 

12. Serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), 
em regime rotativo dos grupos.  

 
13. Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.  

 
14. Serão removidos, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades 

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

 
15. Serão 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.  

 
16. As crianças irão à casa de banho em pequenos grupos, para se evitar a concentração de 

crianças neste espaço.  
 

17. Será reforçada a lavagem/desinfeção 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. 

 
18. As crianças trocam o calçado que levam de casa por outro 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.  

 
19. As crianças não poderão trazer de casa brinquedos ou outros objetos não necessários.  

 

20. As crianças que tiveram febre deverão permanecer em casa. 

 
21. Serão 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).  

22. Privilegiar-se-á a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 
possível. 

23. As medidas definidas serão diariamente avaliadas e, se necessário, serão adotadas outras 
estratégias que entendamos necessárias ao funcionamento das atividades letivas presenciais 
em segurança, no sentido de se preservar, sempre, a saúde de toda a comunidade educativa. 

 

 
ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 
 
1. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário.  
 

2. Na organização da rotina diária, procurar-se-á desfasar os momentos de permanência dos 
diferentes grupos de crianças no recreio e na sala de aula. Os equipamentos serão 
higienizados após a utilização de cada grupo.  

 

 
REFEIÇÕES 
 

Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e 
higiene: 

1. Nos refeitórios serão garantidas as normas de distanciamento físico, sentando-se uma 
criança por mesa. 

2. O refeitório não será partilhado com outro grupo de crianças, evitando-se assim o 
cruzamento de crianças. 

3. As cadeiras serão devidamente identificadas, sendo higienizadas após a sua utilização. 

4. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o 
façam de forma correta;  

5. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  



 

6. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 
colocados em saco descartável, quando aplicável.  

7. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico 
entre profissionais.  

8. Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 
acompanham as crianças. 

 

CÓDIGO DE CONDUTA  
 
Medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas e cumpridas por toda a 
comunidade educativa (ressalve-se que algumas destas medidas não se aplicam às crianças), 
dentro e fora do recinto escolar, para bem da saúde de todos:  
 
1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula) 

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) 
disponível nas duas entradas que vão ser utilizadas;  

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 
20 segundos – solução disponível em todos os WC;  

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o 
uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

6. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 
utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 
etc;  

11. Visualizar os vídeos disponíveis na página web do Agrupamento para confirmar as boas 
práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e 
etiqueta respiratória. 

 
 
Oliveira de Azeméis, 28 de maio de 2020  
A Diretora  
Maria José Cálix 
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