
 

 

 

INFORMAÇÃO 

Reabertura da Educação Pré-Escolar 

Exmos senhores encarregados de educação, 

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. 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. 

Através da Resolução do Conselho de Ministros n. 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo aprovou ainda 

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. 

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, a saber: 

 

- encontra-se em vigor no Agrupamento de Escolas um plano de contingência COVID-19, de acordo 

com a Orientação 006/2020 da DGS, disponível para consulta no site oficial; 

 

- 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. Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas 

criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos 

profissionais de saúde; 

 

- para a reabertura dos estabelecimentos, encontra-se a ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações; 

 

- serão garantidas as condições necessárias para adotar as medidas preventivas recomendadas, 

designadamente: 

            a. Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas de 

higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão; 

            b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, 

reforçando, neste caso, a higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados 

pelas crianças, várias vezes ao dia; 

            c. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial; 

            d. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal docente e não 

docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças; 

             e. Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos à 

entrada do recinto escolar; 

 

-será reforçada, igualmente, 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 serão entregues à porta do estabelecimento de educação 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; 

 

- 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; 

 

- não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente 

necessário; 

 

- será privilegiado o contacto e a articulação com as famílias via telefone ou por meios digitais, de modo 

a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a 

família; 

 

- são canceladas festas e reuniões de encarregados de educação presenciais; 

 

- as crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados em pequenos grupos e em salas ou 

outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. A organização dos 

grupos de crianças manter-se-á no período de refeições e na Componente de Apoio ao Aluno e à Família 

(AAAF/CAF); 

 

- serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime 

rotativo dos grupos. Os equipamentos serão higienizados após a utilização de cada grupo; 

 

- será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

 

- será privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados; 

 

- 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; 

 

- serão criados espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada e de 

saída, bem como de acesso às salas; 

 

- à entrada das salas de aula, as crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas 

utilizado no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de 

educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Assim, pede-se que as 

crianças sejam portadoras de uma mochila contendo um chapéu/panamá, uma garrafa de água, a 

caderneta, calçado para usar no interior da sala (não devem ser chinelos) e uma muda de roupa. Todo 

este material terá que vir devidamente identificado; 

 

- será garantida a existência de material individual necessário para cada atividade; 

 

- as crianças não poderão levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários; 

 

- sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas com barreira de 

segurança e janelas que não estejam ao alcance), serão mantidas as janelas e/ou portas das salas abertas, 

de modo a permitir uma melhor circulação do ar; 

 

- sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado; 

 

- durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e 

higiene: 



              a. A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o cruzamento de 

crianças; 

              b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o 

façam de forma correta; 

Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre crianças; 

d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção 

das superfícies utilizadas; 

               c. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

               d. Todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as crianças. 

 

- o horário das atividades letivas mantém-se das 9h às 12:15h e das 13:45h às 15:30h. O período de 

pausa para almoço é das 12:15h às 13:45h; 

 

- o horário da AAAF é das 8h às 9h, das 15:30h às 17:30h e das 17:30h às 19h; 

 

- no caso da Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, a entrada e saída dos alunos passará a ser feita 

pelo portão junto ao Jardim de Infância. 

 

Lisboa, 27 de maio de 2020 

A Diretora 
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