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PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19  
REABERTURA DO JARDIM DE INFÂNCIA 1 DE JUNHO 2020 

MEDIDAS DE SEGURANÇA E HIGIENE  
[VERSÃO CONDENSADA] 

 
Constituição dos grupos e horário de funcionamento  
Com base no registo a fazer pelos pais nos dias 26 e 27 de junho, será feita a distribuição dos 
grupos, que se manterão estáveis ao longo do resto do ano letivo, portanto até ao dia 17 de junho, 
com a mesma equipa pedagógica. 
 
A constituição dos grupos terá em conta os grupos existentes e a rede social da criança, bem como 
outros fatores, entre os quais, a saber:   
 

• Irmãos serão incluídos no mesmo grupo; 
• As crianças que sejam filhas de colaboradores do Jardim de Infância, ficarão no mesmo 

grupo atribuído a esse colaborador;  
• A distribuição dos grupos deverá ser equilibrada;  

 
Na sexta-feira, dia 29 de maio, será comunicada a constituição dos grupos.  
 
As crianças podem movimentar-se livremente dentro do seu grupo, mas não existirá contacto 
entre os grupos. A equipa pedagógica do Jardim de Infância garante o cumprimento de todas as 
medidas de higiene.  
 
O modelo de funcionamento inclui um total de oito horas em cada grupo, entre as 08:00 e as 17:00, 
com exceção dos períodos de chegada e recolha. Os horários de chegada e recolha são definidos 
de forma desfasada – a chegada será entre as 08:00 e as 09:00, com intervalos de 15 minutos, e a 
recolha será entre as 16:00 e as 17:00.  
 
Chegada e recolha 
Em Lisboa, está prevista a chegada de dois grupos em simultâneo, um no portão do Jardim de 
Infância e outro na entrada principal. No Estoril chega apenas um grupo de cada vez. Os pais não 
podem entrar no recinto escolar. 
 
À entrada, são desinfetadas as mãos e as solas dos sapatos, e medida a temperatura de todas as 
crianças. Só é permitida a entrada das crianças que não tenham febre nem tosse. Devem ficar em 
casa todas as crianças que tenham tido febre nas últimas 24 horas, apresentem sintomas de 
infeção por coronavírus ou estejam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde por terem 
tido contacto com casos suspeitos ou confirmados de infeção.  
 
Cada grupo é acompanhado pela direção do grupo à respetiva sala. Existem circuitos de circulação 
pré-definidos, de forma a que os grupos não se cruzem. À chegada ao Jardim de Infância, as 
crianças mudam de sapatos para os sapatos que usavam na sala, e que só podem ser usados no 
interior do Jardim de Infância. Este calçado será higienizado diariamente pela equipa de limpeza 
da escola.  
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As crianças que não chegarem dentro deste horário não podem entrar no Jardim de Infância nesse 
dia. Caso a criança não seja recolhida no horário previsto, ficará com a equipa pedagógica e serão 
cobradas as taxas definidas para estas situações.  
 
Equipa do Jardim de Infância 
Todos os colaboradores do Jardim de Infância utilizam uma máscara e obedecem aos mesmos 
critérios de entrada na escola que as crianças. Durante esta semana estão a ser realizados 
preventivamente testes COVID-19 pelos colaboradores.  
 
Salas de Grupo e Atividades 
Cada grupo só utiliza as salas e espaços exteriores reservados para esse grupo. As portas de 
acesso aos espaços exteriores estarão sempre abertas, para arejamento das salas e acesso livre 
das crianças. Estes espaços exteriores serão também utilizados para diversas atividades.  
 
Em Lisboa, as crianças da Pré-Primária utilizarão salas do piso térreo da Escola Primária. No Estoril, 
um dos grupos utilizará igualmente salas do edifício da Escola Primária.  
 
Nas salas de cada grupo, só estarão disponíveis brinquedos de desinfeção fácil. As rotinas de 
desinfeção dos brinquedos serão asseguradas várias vezes ao dia. Os tapetes, almofadas e 
brinquedos de madeira foram removidos das salas. Não é permitido trazer brinquedos de casa.  
 
Dentro de cada sala, as cadeiras estão identificadas. Cada criança deve sempre utilizar a sua 
cadeira.  
 
Cada grupo utiliza outras salas, que não a sala do grupo, para as refeições e para a sesta. Por 
motivos de higiene, não é permitido trazer comida de casa. Todas as refeições serão preparadas 
pela Go Natural, de acordo com as normas de higiene definidas. Todas as alergias ou intolerâncias 
que nos forem comunicadas serão respeitadas.   
 
Cada grupo utilizará também casas de banho que lhe estão reservadas, e que não serão utilizadas 
em simultâneo por outros grupos. Depois de serem utilizadas, as instalações sanitárias serão 
igualmente desinfetadas.  
 
No geral, todas as áreas do Jardim de Infância serão limpas várias vezes ao dia. A equipa de limpeza 
foi reforçada e está presente em permanência para assegurar os processos de desinfeção.  
 
Secretaria  
A secretaria mantém-se aberta, das 8:00 às 14:00h, mas é necessário agendamento telefónico 
prévio (21 751 02 60). 
 
Sala de isolamento 
Tal como no período anterior ao encerramento, foi criada uma sala de isolamento para crianças 
que apresentem febre ou sintomas gripais. Os encarregados de educação destas crianças serão 
avisados de imediato. 
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Transportes escolares e atividades extra-curriculares  
Durante este período, não serão disponibilizados transportes escolares nem atividades extra-
curriculares.  
 
O plano de contingência detalhado, com as salas e horários de cada grupo, bem como a sua 
constituição, será enviado na próxima sexta-feira, dia 29.05. 
 


