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DGEstE “Orientações 

para a Reabertura da 

Educação Pré-Escolar 

(003)”, de 05.05.2020. 

 

 

 

Agrupamento de Escolas da Mealhada 

Ano letivo 2019-2020/3.º Período Letivo 
 

 

Reabertura 

dos Jardins de Infância 

 

I. PREPARAÇÃO da jornada 

pelos encarregados de educação 

A boa organização, funcionamento do Jardim e aproveitamento das 

atividades pelas crianças começa em casa. Para tal e por forma a 

promover o distanciamento social e a aquisição de hábitos adequados 

à “nova normalidade” por parte das crianças, os encarregados de 

educação devem: 

1. conforme orientação da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, restringir a permanência da criança no Jardim pelo 

tempo estritamente necessário; 

2. cumprir e fazer cumprir o horário de entrega e recolha da criança 

no Jardim; 

3. realizar o transporte atempado da criança para o Jardim, sem 

pressas ou sobressaltos; 

4. entregar 3 mudas de roupa lavada, individualizadas em sacos de 

plástico transparente e devidamente identificados; estes sacos 

com cada muda deverão ser entregues dentro de um saco de 

papel, também devidamente identificado; 

5. entregar um saco com garrafa de água e fruta embalada em 

embalagem descartável (papel celofane ou de alumínio); 

6. verificar que a criança transporta diariamente, na ida e no 

regresso, o respetivo chapéu (o qual não permanece no Jardim); 

7. assegurar que a criança dispõe de dois pares de calçado: um para 

usar no Jardim e que aí permanecerá; um outro para a criança 

usar na deslocação para o Jardim e depois de sair do Jardim. 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf
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II. Na CHEGADA ao Jardim 

1. Regra geral, a entrega da criança é feita ainda no exterior do 

recinto, aguardando-se pela assistente, que acolherá e 

encaminhará a criança para o edifício; não é autorizada a entrada 

do encarregado de educação ou outrem. 

2. Caso a entrada no edifício se encontre relativamente longe da 

entrada no recinto ou se as condições climatéricas forem 

adversas, poderá ser permitida a entrada no recinto até junto da 

entrada no edifício indicada localmente e onde a criança será 

acolhida pela assistente presente, não sendo autorizada a entrada 

do encarregado de educação ou outrem. 

3. Caso se verifique necessidade de espera por motivo de chegada 

de várias crianças em simultâneo, o encarregado de educação 

está obrigado a manter distância mínima de 2 metros para com os 

demais, devendo usar máscara. 

4. Antes da entrada no edifício, o encarregado de educação efetua a 

troca de calçado da criança (descalçar os sapatos de casa e calçar 

os que irá usar no JI) e coloca-lhe o chapéu, devidamente 

higienizado. 

5. O encarregado de educação entrega três mudas de roupa lavada, 

individualizadas em sacos de plástico transparente e devidamente 

identificados; estes sacos com cada muda deverão ser entregues 

dentro de um saco de papel, também identificado. 

6. Logo que a criança seja acolhida, o encarregado de educação 

deverá abandonar o local, evitando qualquer tipo de reunião ou 

aglomeração no mesmo. 

7. Os contactos do encarregado de educação com a educadora 

devem ser feitos por via digital, nomeadamente pela conta de 

correio eletrónico institucional. 

8. No momento do acolhimento, a assistente que faz o acolhimento: 

1.º)  assegura que as crianças limpam as solas do calçado no tapete 

impregnado com solução desinfetante que se encontra no 

local; 

2.º)  desinfeta as mãos da criança com a SABA; 

3.º)  desinfeta o saco que a criança traz com a água e a fruta; 

4.º)  encaminha-se com a criança para o local pré-definido para 

este período da rotina diária. 
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III. No JARDIM: ORGANIZAÇÃO e DESENVOLVIMENTO 

das atividades letivas 

A. Horários 

1. Com exceção dos Jardins referidos no ponto 3. a seguir, as 

atividades letivas decorrem diária e semanalmente na mancha 

horária já em vigor antes da suspensão das mesmas. 

2. Por forma a assegurar algum acompanhamento das crianças que 

não participam nas atividades letivas presenciais e a reduzir 

entradas e saídas no Jardim, a educadora reservará uma hora 

diária da respetiva componente letiva para o efeito, cumprindo, 

assim, quatro horas presenciais, coincidentes com o período da 

manhã; a restante hora e meia do período da tarde será 

assegurada pelas Atividades de Enriquecimento Curricular e/ou 

de Animação Social. 

3. Nos Jardins cujas atividades de animação e apoio à família (AAAF) 

são asseguradas por entidade externa, as atividades letivas 

decorrem durante o período da manhã, no termo do qual se 

deslocarão as crianças para as instalações da entidade que 

assegura o almoço e o prolongamento, aí permanecendo até 

recolha pelo encarregado de educação ou adulto de confiança 

por este designado. 

4. Os horários do prolongamento são definidos em cada Jardim em 

observação das necessidades das famílias cujas crianças irão 

frequentar efetivamente as atividades letivas presenciais, 

devendo os encarregados de educação restringir a permanência 

da criança no Jardim ao estritamente necessário. 

5. Para efeitos do disposto no ponto anterior, os encarregados 

devem preencher formulário para registo de hora de entrega e de 

recolha da criança, do qual consta termo de compromisso. 

 

B. Espaços e salas de atividades 

1. A circulação nos espaços do Jardim (acesso, salas, corredores, 

etc.) é feita de acordo com percursos devidamente delimitados, 

orientados e sinalizados.  

2. Nos espaços de atividades e de refeição (se for o caso), cada 

criança disporá de local previamente definido, com cadeira e 

mesa devidamente identificadas. 

3. Nos lavabos, estarão afixados cartazes instrutivos da etiqueta 

higiénica, nomeadamente no que toca à lavagem das mãos. 

4. Serão usados sempre toalhetes de papel; nunca toalhas de pano. 

5. Tanto quanto as condições climatéricas o permitam, as janelas/portas 

permanecerão abertas, para bom arejamento e por forma a reduzir a 

necessidade de utilização de maçanetas para abertura e fecho. 
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6. Das salas, serão retirados os materiais e acessórios da área do 

jogo simbólico (como seja a “casinha das bonecas”, etc.). 

 

C. Condições na realização das 

Atividades letivas 

1. As atividades a desenvolver deverão ser realizáveis guardando-

se distância de 1,5 metros entre as crianças. 

2. Para realização das atividades, cada criança disporá de material 

individualizado (em estojo, copos ou sacos de plástico com fecho/ 

zip). 

3. O nº de jogos disponíveis será reduzido e gerido em alternância 

semanal. 

4. Os livros utilizados por cada criança serão recolhidos em 

recipientes exclusivos para tal e retirados da sala, para 

isolamento e higienização. 

5. Após utilização, os jogos e outros recursos serão de imediato 

desinfetados ou isolados. 

 

D. Prática pedagógica 

As atividades a desenvolver devem: 

1. privilegiar o recurso aos espaços exteriores; 

2. privilegiar a realização em pequenos grupos ou individual; 

3. incluir a construção de sinalética pelas crianças relativa às regras 

e rotinas do quotidiano, nomeadamente desta “nova 

normalidade”; 

4. recorrer a tecnologias diversificadas e com diferentes funções; 

5. ser definidas com envolvimento das crianças, conversando e 

ouvindo as mesmas nomeadamente sobre: 

a) as novas regras de convivência social; 

b) as suas angústias e medos; 

c) as suas propostas e opiniões. 

 

E. Registo de atividade e assiduidade 

1. Das atividades letivas é feito sumário em INOVAR/Alunos, fazendo-

se registo de assiduidade; 

2. Em caso de ausência da criança, o encarregado de educação 

deverá fazer justificação para a educadora, através do modelo on-

line já disponibilizado no âmbito E@D. 

 

 

 

https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
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IV. À SAÍDA do Jardim 

1. A assistente: 

1.º)  efetua a troca de calçado da criança (descalçar o calçado 

usado no Jardim e calçar os que irá usar em casa) e verifica que 

tem o respetivo chapéu e saco com a garrafa de água; 

2.º)  desinfeta, mais uma vez, as mãos da criança com a SABA; 

3.º)  encaminha a criança para a saída. 

2. O encarregado de educação: 

1.º)  aguarda no exterior a entrega da criança, guardando devida 

distância de segurança para com os demais; 

2.º)  abandona o local logo que acolha a criança. 

 

V. E@D 

Para acompanhamento das crianças que não participam nas atividades 

presenciais, a educadora elabora plano semanal de atividades a 

desenvolver em regime assíncrono e nos moldes já praticados em 

regime E@D, com realização de pelo menos uma sessão síncrona 

semanal. 

 

VI. Etiqueta cívica 

e social preventiva 

1. Utilizar máscara de proteção no interior da escola (dentro e fora 

da sala de aula, exceto nas situações em que a especificidade da 

função não o permita) e no percurso casa-escola-casa 

(especialmente quando utilizados transportes públicos). 

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara. 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as 

bem durante, pelo menos, 20 segundos, observando as instruções 

afixadas. 

4. Reforçar a lavagem das mãos, antes e após as atividades, antes e 

após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas. 

5. 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. 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo 

fletido, e nunca para as mãos. 

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

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

9. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, 

maçanetas, interruptores, etc. 
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VII. Outras disposições 

1. Não é autorizada a entrada no Jardim a pessoa estranha ao 

serviço, salvo nos casos absolutamente necessários e aqueles em 

que tal seja devida e previamente autorizado; em caso de entrada 

no Jardim, a pessoa está obrigada a cobrir o calçado com sapatos 

descartáveis. 

2. Observe-se o Plano de Contingência COVID-19 do Jardim de 

Infância, o qual se deve encontrar em local visível e de consulta 

fácil. 

3. Compete às educadoras promover a devida sensibilização das 

assistentes e encarregados de educação para o plano de 

contingência do Jardim, bem como para as presentes disposições, 

as quais devem ser afixadas em local visível e de fácil consulta. 

  

 

Agrupamento de Escolas da Mealhada, 28.05.2020. 

 

O Diretor, 

 

 

 

(Fernando José Nunes Trindade) 
 

https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_22612de8acaa45e287f932b47de5724d.pdf
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