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A- 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 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 crianças e alunos em estabelecimentos de educação e ensino, 

designadamente de educação pré-escolar. 

Seguindo as orientações da DGEstE, e da DGE (nº 24/2020), o Agrupamento de Escolas 

Marinha Grande Nascente, procedeu à adenda do seu Plano de Contingência, adaptando-o à 

situação de reabertura da Educação Pré-Escolar, no dia 1 de junho de 2020. 

 

B - Medidas Gerais 

 
 

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabeleceram-se 

diretrizes para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de educação pré-

escolar. 

Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige, 

estas orientações têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, as instituições, os 

profissionais e as famílias, bem como assegurar a proteção de todos. 

Vivemos tempos em que continua a ser recomendado o distanciamento físico mas em 

que também é fundamental proporcionar às nossas crianças aprendizagens e desenvolvimento 

saudável para os quais contribuem as interações e relações com outras crianças e adultos. 

Garantindo o bem-estar e o direito de brincar das nossas crianças o Agrupamento de Escolas 

Marinha Grande Nascente, cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

estabeleceu diretrizes para a reorganização e funcionamento dos Estabelecimentos de 

Educação pré-escolar.  

A colaboração e o cumprimento rigoroso das regras agora estabelecidas são 

fundamentais para que o regresso ocorra com o máximo de segurança. 

Neste sentido, caso as crianças apresentem sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19, 

não se apresentem nos estabelecimentos de educação pré-escolar, devem contactar a linha 
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SNS (808242424) e nos comuniquem para que possamos adotar os procedimentos de 

segurança com a restante comunidade educativa. 

C-Plano de Contingência 
 

Os Estabelecimentos de Educação e os seus agentes têm um papel crucial na 

prevenção da epidemia, devido à elevada possibilidade de contágio e da rápida 

propagação da doença. 

Além dos princípios gerais de higiene e de boa convivência o papel das educadoras 

de infância e assistentes operacionais na informação clara e objetiva e na transmissão de 

serenidade são fundamentais para a manutenção do funcionamento dos jardins-de-

infância. 

 

 

1. Normas de Conduta  

 
Reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda 

a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:  

1. Não é permitida a entrada nos estabelecimentos de educação pré-escolar de pais ou EE. 

Estes devem aguardar junto ao portão de acesso ao estabelecimento de ensino; 

2. As crianças devem ser entregues à porta do Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 

pelo Encarregado de Educação (EE), 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; 

3. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra, trazido no 1.º dia, permanece no 

estabelecimento de educação, será higienizado diariamente, após a saída das crianças. 

As crianças não podem levar para o JI brinquedos ou outros objetos pessoais, não 

necessários. 

4. As refeições escolares são em regime take away (material descartável) e consumidas no 

próprio Estabelecimento de Educação, evitando a deslocação e a utilização de 

transportes.  

5. Todos os espaços onde decorreram atividades letivas, refeições e AAAF serão 

higienizados e desinfetados após a saída das crianças. 

6. No momento da entrega da criança o EE deverá aguardar que o seu educando lhe seja 

entregue por um profissional destacado para o efeito.  
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7. As crianças deverão trazer o bibe, no início de cada semana, que permanecerá no JI e 

que será enviado no final de cada semana, para ser devidamente 

lavado/higienizado/lavado.  

8. O lanche deve vir dentro de saco de plástico, pequeno e transparente ou em saca de 

pano ou saca do pão, que deverá ser renovado/desinfetado diariamente. (não trazer 

mochilas). 

9. Os contatos com os encarregados de educação serão efetuados via e-mail, as cadernetas 

deixarão de ser usadas. 

 

2. Horários 

 

O horário do funcionamento das atividades presenciais decorre entre as 8:00h e as 

19:00h: 

8:00h às 9:00h - Componente de Apoio à Família 

9:00h às 15:30h - Atividades Letivas 

15:30h às 19:00h - Atividades de Animação e Apoio à Família 

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

e Apoio ás Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir o 

presente plano. Este plano será reformulado sempre que necessário. 

 

3. Apoio e Acompanhamento 

 

Com a reabertura dos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e o términus das 

sessões síncronas serão assegurados os apoios especializados a todas as crianças 

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes dos Serviços Técnico Pedagógicos, da Equipa 

Local de Intervenção Precoce e Equipa Multidisciplicar - PICIE.  

O apoio/acompanhamento pelas técnicas pode também ser efetuado em sessões na 

plataforma Teams.  

  

4. Refeições 
 

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

higiene, invocadas nas orientações da DGEstE, e da DGE (nº 24/2020). 

O fornecimento das refeições escolares é assegurado pela Autarquia, em regime take-

away, em todos os Estabelecimentos de Educação, com a excepção do JI da Boavista que irá 

almoçar à Escola Secundária Pinhal do Rei (Bar). 


