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1. Enquadramento 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 

COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, 

podem ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, 

como pneumonia (DGS). 

 

O COVID-19 pode transmitir-se por gotículas respiratórias e contacto direto com 

secreções infeciosas (nariz e garganta). Assim sendo, a transmissão ocorre durante a 

exposição próxima a uma pessoa com COVID-19: quando a pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala produz gotículas que podem pousar na boca, nariz e olhos de pessoas 

que estão próximas ou através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

contaminado (ex. maçanetas das portas, corrimões, material e brinquedos escolares) 

e, em seguida o contacto com a boca, nariz e olhos.  

 

As escolas são espaços prioritários para a implementação de planos de contingência 

para epidemias uma vez que pelas suas características, são locais ideais para a 

disseminação do vírus. São áreas onde se encontram muitas pessoas em simultâneo e 

cujo funcionamento implica a interação em grupos, em salas fechadas, onde a partilha 

de objetos é uma constante e em situações de proximidade. 

 

Ao preparar as crianças e restante comunidade escolar, estes atuarão como veículo de 

transmissão dos conhecimentos apreendidos, ensinando e alertando outros públicos, 

entre os quais, os seus familiares e amigos sobre os modos de agir face ao COVID-19. 

 

Com vista a minimizar os seus efeitos e a permitir, tão breve quanto possível, o 

restabelecimento das atividades normais, a nossa Escola elaborou um plano de 

contingência adaptado à sua realidade e em concordância com as orientações do 

IASAÚDE e a DGS. 
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1.1. Principais Sintomas  

 

Os sintomas mais frequentes do COVID-19 são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre (superior a 38ºc); 

 tosse (de novo ou persistente); 

 falta de ar (dificuldade respiratória). 

 

1.2. Período de Incubação 

A pessoa pode transmitir o vírus a outras pessoas desde cerca de um a dois dias antes 

do aparecimento dos sintomas. No entanto, o período de maior risco de contágio é 

durante a presença de sintomas, mesmo que estes sejam ligeiros.  Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a 

data da última exposição a caso confirmado. 

 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão 

direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados). É essencial cumprir as medidas de distanciamento, de higiene pessoal 

e ambiental, de forma a evitar que o vírus entre em contacto com mucosas de uma 

pessoa saudável, infetando-a. 
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1. Prevenção, Coordenação e Planeamento 

 

1.1 Equipa Operativa 

 

A equipa operativa fará a articulação entre a Instituição e os serviços de saúde, bem 

como os Encarregados de Educação. De acordo com as orientações da Direção Geral 

de Saúde, o Coordenador desta equipa será um membro pertencente ao corpo 

docente da Instituição. No Auxílio Maternal do Funchal a equipa operativa organiza-se 

do seguinte modo:  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Cadeia de “Comando e Controlo” 

 

A cadeia de “Comando e Controlo” define a liderança e coordenação no caso do 

aparecimento de casos de infeção por COVID-19. Ela tem autoridade para tomar 

decisões e atuar em conformidade a todos os níveis de intervenção. A seguir indicam-

se os papéis dos responsáveis de cada sector que, na ausência dos mesmos deverão 

ser desempenhados pelos respetivos substitutos sob supervisão do Coordenador. 

 

Funções dos Elementos da Cadeia 
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Funções da Coordenação/Delegado de Segurança 

Implementar e 
coordenar o plano 
de contigência 

Apresentar o plano 
de contigênica aos 

colaboradores 
(pessoal docente e 

não docente) 

Garantir a 
normalidade, na 

medida do 
possível, das 

ativiades 
pedagógicas 

Informar a direção 
do infantário 

mediante casos 
suspeitos (crianças 
e colaboradores) 

Equipas  das Salas 

Prestar assistência e 
acompanhar casos 
suspeitos de infeção 

Informar o coordenador 
de equipa/direção 

Contatar os encarregados 
de educação  

Serviços Administrativos 

Identificar atividades 
prioritárias  e organizar o 
serviço em conformidade 

Monotorizar as faltas ao 
serviço de todos os 

colaboradores  

Manter  a direção e o 
coordenador/DS 

informado do número de 
faltas por COVID-19   
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Observação: Todos os funcionários deverão informar à coordenação de possíveis 

deslocações para fora da Região (com data de ida e de regresso). À chegada ao 

aeroporto da Região devem efetuar o teste de despiste e aguardar pelo resultado. 

Caso permaneçam por um período superior a 72 horas deverão efectuar novo teste 

entre o quinto e o sétimo dia após o desembarque. 

Os mesmos têm a obrigação de comunicar à coordenação o seu contacto com os casos 

ativos de COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A substituição de cada elemento deverá ser assegurado e cabe ao Delegado de 

Segurança e/ou Coordenação. 

 

 

Auxilares 

Limpeza 

 

Cumprir as medidas de higiene definidas 
no plano 

 

Um elemento será responsável pela 
desinfeção da sala de isolamento 

 

Cozinha 

 

Cumprir as medidas de higiene definidas 
no plano 

 

 

 

 

Encarregados de Educação 

Medir a 
temperatura 
da criança à 

saída de casa, 
estar atento 

ao estado 
geral de saúde 

dos seus 
educandos e 

agir em 
conformidade  

Cumprir a 
proibição 
total de 

encaminhar 
para escola 
educandos 

que 
apresentem 
febre, tosse, 
dificuldade 

respiratório, 
diarreia, 

vómitos ou 
manchas 

Cumprir a 
obrigação de se 

deslocar 
imediatamente 

à escola caso 
sejam contactos 

Informar a 
equipa da 
sala caso a 

criança tenha 
estado 

exposta  ou 
esteja com 
COVID-19 

após 
confirmação 

de 
diagnóstico 

médica 

Informar a 
equipa da sala 

de possíveis  
deslocações das 
crianças fora da 
região e cumprir 

com as 
recomendações 
das entidades 
competentes 

Criar um 
plano de 

contingênica 
familiar de 

modo a 
assegurar a 
alimentação 

(caso a 
cozinha 

encerre) ou 
um local onde 

deixar a 
criança 

mediante o 
encerramento 

da escola  
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1.3 Atividades Essenciais e Prioritárias 

 

Na eventualidade de surgirem casos confirmados de infeção por COVID-19 de 

profissionais ou crianças, há possibilidade de haver comprometimento da vida da 

Instituição devido ao absentismo daí decorrente. 

 

Perante um cenário de elevado absentismo dos docentes ou outros funcionários da 

instituição, as condições mínimas para assegurar o funcionamento do infantário são as 

seguintes: 

 

Sector 
Nº Normal de 

Colaboradores 

Nº Mínimo de 

Colaboradores 

Direção 3 1 

Serviços Administrativos 

(Secretaria) 
2 1 

Pessoal Docente (Educadoras 

de Infância) 
20 10 

Pessoal Não Docente 

(Ajudantes Auxiliares de 

Limpeza / Receção) 

47 23 

Funcionários de Cozinha 4 2 

 

 

 

O encerramento do Infantário Auxílio Maternal do Funchal será efetuado se 

determinado pelo Delegado de Saúde, após avaliação epidemiológica da situação. Em 

caso de encerramento, os sectores que necessitem de ser mantidos, se possível são os 

seguintes: 
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Sector 
Nº Normal de 

Colaboradores 

Direção ou representante 1 

Serviços Administrativos 

(Secretaria) 
2 

Receção 1 

 

2. Procedimentos Preventivos 

 

2.1.  Regresso de deslocações ao estrangeiro  

 

Todos os docentes, não docentes e alunos  que tenham regressado ou que tenham 

estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de pais ou zona de 

risco de infeção pelo COVID-19, identificadas pela DGS, devem nos 14 dias 

subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal 

duas vezes por dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou dificuldades 

respiratórias. 

 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à 

linha SRS24 Madeira (808 24 24 20) que analisará o risco concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações. 

 

2.2. Medidas Gerais  

a) Informação 

 Afixar cartazes da DGS por todos os espaços da instituição, repetindo a 

medida caso sejam publicados novos folhetos, repondo sempre que 

necessário. 

 Afixar e divulgar cartazes explicativos das novas normas de Proteção e 

Segurança do Infantário (para encarregados de educação e colaboradores), 
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assim os procedimentos a adotar perante a ocorrência de um caso 

suspeito. 

 Colar junto a todos os lavatórios cartazes com a demonstração da técnica 

de higienização das mãos. 

 Apresentar e divulgar o plano de contingência aos docentes, não docentes 

e encarregados de educação. 

 

b) Higiene do Ambiente Escolar  

 Utilizar um objeto (ex. chave) para marcar o código de entrada. 

 Proceder à desinfeção do registo biométrico após cada utilização. 

 Criação de áreas sujas e limpas na área dos cacifos dos colaboradores, nas 

varandas das salas com acesso direto ao exterior, na receção da escola 

(sala dos pandas e cegonhas) e no corredor do andar de cima. 

 Proceder à limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas, sobretudo 

nos momentos de recreio. 

 Reforçar o número de vezes que são limpas as superfícies de trabalho, 

maçanetas das portas, corrimões, telefones, os teclados e ratos dos 

computadores, utilizando álcool ou produto de limpeza HIGI A 58 (após 

cada utilização). 

 Retirar os materiais não essenciais das salas. Só deverá permanecer o que 

é lavável. 

 Os materiais das salas deverão ser agrupados de modo a serem 

distribuídos pelos vários dias. 

 Cada sala terá uma caixa de plástico para colocar os brinquedos que foram 

utilizados pelas crianças a serem lavados/desinfetados. 

 Desinfetar o material lúdico-didático após a sua utilização, pela equipa da 

sala com álcool 70º ou produto de limpeza HIGI A 58. 

 Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho, com registo em impresso 

próprio colocado para o efeito na sala. Pedir a colaboração de todos os 

colaboradores para desinfetar a autoclismo e maçaneta da porta após a 

utilização. 
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 Arejar as salas e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para 

o exterior, abrindo portas e janelas. 

 Colocação dispensadores de solução à base de álcool para a desinfeção das 

mãos nas entradas do infantário, nas salas, recreios, corredores e sala de 

isolamento. 

 Disponibilizar toalhetes de papel nos berçários, no refeitório e em todas as 

casas de banho. 

 Manter as portas dos corredores abertas durante todo o dia e da entrada 

até às 9h30m e a partir das 16h00m. 
 

 

 

2.3. Medidas de Prevenção Diária 

a) Equipamentos de Proteção 

 Todos os colaboradores deverão usar máscara (cirúrgica ou social) no 

recinto escolar. 

 A viseira será utilizada nos momentos de refeições pelos colaboradores das 

salas da creche e pelas auxiliares de limpeza. 

 As funcionárias da limpeza, assim como o colaborador destacado a receção 

das crianças também deverá utilizar batas descartáveis e luvas durante a 

sua atividade e respeitar a função que lhe for atribuída. 

 

b) Higiene Pessoal 

 Todo a comunidade escolar deverá proceder à desinfeção das mãos com 

solução de limpeza das mãos à base de álcool à entrada do infantário e 

após o registo biométrico (no caso dos colaboradores). 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos. 

 Proceder à desinfeção das mãos (com solução à base de álcool) na 

impossibilidade de lavar as mãos). 

 Reforçar a lavagem das mãos das crianças, antes e após as refeições, após 

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

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar. 
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 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar ou desinfetar as mãos 

de seguida. 

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos 

(etiqueta respiratória). 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou 

contaminadas com secreções respiratórias. 

 Desinfetar a sola dos sapatos ao entrar na escola e posteriormente as 

mãos. 

 Os colaboradores deverão ter mudas de roupa diárias e calçado 

exclusivamente para uso interno. 

 Os colaboradores deverão evitar o uso de acessórios (anéis, pulseiras, 

relógios e brincos). 

 As crianças deverão ter um calçado para usar apenas na escola. 

 Lavar a bata diariamente, mantê-la limpa e não partilhar. Recomenda-se 

que a bata seja utilizada somente no interior da escola (colaboradores e 

crianças). 

 Os funcionários responsáveis pela limpeza dos espaços escolares têm de 

utilizar luvas durante a sua atividade e respeitar a função que lhe for 

atribuída. 

 

c) Medidas de Distanciamento Social 

 Entrada e saída dos colaboradores exclusivamente pela porta traseira. 

 Medição da temperatura dos colaboradores à chegada. Se os funcionários 

tiverem uma temperatura superior a 38ºc não poderão permanecer ao 

serviço. 

 Não entrada de encarregados de educação no interior do infantário. Estes 

deverão respeitar os circuitos assinalados para a circulação externa, 

evitando os contatos entre si. 

 Os encarregados de educação deverão usar máscara no momento de 

entrega e receção das crianças. 
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 Preferencialmente deverá ser sempre o mesmo adulto a levar e buscar a 

criança à escola, evitando a existência de vários e diferente contatos 

diariamente. 

 Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de 

possível infeção (ex. se tiver febre não se dirigir para o local de trabalho); 

 Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços. 

 Procurar manter, no contacto social, as distâncias de segurança previstas 

nas indicações da DGS – no mínimo 2 metro de distância; 

 Adaptação das rotinas das salas (alimentação, higiene e recreios) de modo 

a limitar o contato de cada criança ao seu grupo. 

 Reforçar a vigilância e o controlo nos momentos de maior utilização das 

casas de banho, recreio e refeitório. 

 Desinfeção dos autoclismos, torneiras, lavatórios e corrimões após cada 

utilização. 

 Suspensão da escovagem dos dentes na escola. 

 Evitar a partilha de objetos pessoais, alimentos e não utilizar os mesmos 

recipientes (copos, talheres, etc.). 

 Evitar, se necessário, atividades de saída da escola que impliquem 

contactos com terceiros, essencialmente em ambientes fechados. 

 Evitar, sempre que possível, a ocorrência de reuniões gerais de educadores 

e de funcionários não docentes. As reuniões pedagógicas serão na 

plataforma Zoom. 

 Proibir a realização de atividades em espaços fechados nas festas 

escolares. 

 Evitar a entrada de elementos estranhos à escola no âmbito das atividades 

previstas.  

 Suspensão das atividades extracurriculares. 

 Reforçar a vigilância nas entradas da escola. 
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3. Medidas de Isolamento 

 

As crianças ou colaboradores, que manifestem febre ou outros sintomas de uma 

possível infeção com o COVID-19, não devem frequentar o infantário, a fim de evitar o 

contágio de outras pessoas. 

 

Em caso de dúvida, deverá ser contactada a Linha de SRS 24 – 808 24 24 20 e a 

direção/coordenação, que por sua vez e caso seja necessário, entrará em contacto 

com as autoridades de saúde. 

 

O infantário irá dispor de uma sala de isolamento com telefone – casa de banho na 

entrada do infantário: 

 Álcool sanitário a 70º e/ou solução de limpeza das mãos à base de álcool 

 Lenços de papel 

 Água engarrafada (copos e garrafas) 

 Pequeno lanche (torradas) 

 Termómetro 

 Balde do lixo com saco 

 Máscara 

 Luvas 

 

4. Caso Suspeito 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios 

clínicos infeção respiratória aguda (febre, tosse ou dificuldade respiratória), associados 

a critérios epidemiológicos. 

 

4.1. Procedimentos em Caso Suspeito 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais 

e sintomas de COVID-19, informa a direção e/ou coordenação (preferencialmente por 
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via telefónica) e, caso se encontre no infantário, dirige-se para a sala de isolamento. 

De seguida, deverá contactar a linha de saúde SRS24 Madeira 808 24 24 20. 

 

Nas situações necessárias, o responsável (educador/ ajudante da sala no caso das 

crianças ou um colaborador que se encontre mais próximo no caso de um colega) 

acompanha as crianças/colega até à área de isolamento. No caso de surgir dois casos 

suspeitos em simultâneo, o acompanhamento será feito por um único adulto 

(mediante a idade das crianças). 

 

Quem acompanha a criança, docente ou não docente com sintomas, deve contactar os 

encarregados de educação/familiares e cumprir as precauções básicas de controlo de 

infeção, quanto à higiene das mãos. 

 

O profissional da linha SRS 24 Madeira questiona o doente ou acompanhante quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

COVID-19. 

 

Após a avaliação, o SRS 24 Madeira informa o seguinte: 

 se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica; 

 se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SRS 24 Madeira contacta as 

entidades de saúde devidas, para validação da suspeição. 

 

Desta validação o resultado poderá ser: 

1. Caso Suspeito Não Validado – este fica encerrado para COVID-19. O SRS 24 

Madeira define procedimentos habituais e adequados à situação clínica da 

criança, docente ou colaborador não docente. 

2. Caso Suspeito Validado – As entidades de saúde (IASAÚDE) tomam as medidas 

necessárias e iniciam a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

A direção ou coordenação informa de imediato a secretaria de educação sobre a 

existência do caso suspeito validado e todos os encarregados de educação. 
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5. Procedimentos perante um caso suspeito validado 

A Autoridade de Saúde Regional (IASAÚDE) informa a Autoridade de Saúde Local dos 

resultados laboratoriais. 

 

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

  Se o caso for não confirmado - este fica encerrado para COVID-19, sendo 

aplicados procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são 

desativadas as medidas do plano de contingência; 

 Se o caso for confirmado – a área de isolamento deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de 

Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

Na situação de caso confirmado o infantário deve: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas; 

 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 

doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

 Armazenar resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 

50 a 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser colocado 

no lixo geral 24h depois. 

 

6. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

6.1. “Alto risco de exposição”: 
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 Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, zona até 2 metros) 

do caso; 

 Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado 

com o mesmo; 

 Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

6.2. Baixo risco de exposição” (casual) é definido como: 

 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado 

(ex. em movimento/circulação) durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através da conversa face-a-face 

superiores a 15 minutos, tosse ou espirro); 

 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido 

as medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de 

contenção respiratória, etiqueta respiratória, higiene das mãos). 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  
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INFANTÁRIO AUXÍLIO MATERNAL DO FUNCHAL 

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS NORMAS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA  

 

ENTRADAS E SAÍDAS NA INSTITUIÇÃO 

 

FUNCIONÁRIOS 

 Entrada e saída ao serviço é feita pela porta traseira; 

 Marcação do código de entrada utilizando, preferencialmente, um objeto para 

marcar e assim evitar tocar com os dedos das teclas; 

 A sola dos sapatos dos funcionários será desinfetada através da utilização de 

tapetes desinfetante e de secagem, seguida de desinfeção das mãos; 

 Medição da temperatura - estará destacada uma funcionária da limpeza, 

utilizando equipamento de segurança e proteção, para realizar o procedimento 

(colocação de uma mesa de apoio para o termómetro, gel desinfetante, etc.). 

 

Observação: é considerado febre a partir dos 38°C; nesses casos, os  

funcionários não poderão permanecer ao serviço. 

 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

 A entrada na Instituição terá de ser feita à vez, e os restantes pais terão de 

aguardar no exterior, mantendo a distância de segurança; 

 O adulto que acompanha a criança deverá usar máscara (um adulto por 

criança); 

 Os Pais não podem entrar no interior da Instituição e devem respeitar os 

circuitos assinalados para a sua circulação exterior, evitando assim vários 

contactos entre si; 

 Questão das adaptações – os pais das crianças poderão entrar no recinto da 

escola no primeiro dia da adaptação. Devem colocar proteção de calçado, usar 

máscara e permanecer na porta da sala, mantendo a distância de segurança. 

No caso das salas com acesso direto ao exterior, os pais permanecem na 

varanda. 

 Preferencialmente deverá ser o mesmo adulto a acompanhar a criança à 

chegada e saída da escola, evitando a existência de vários e diferentes 

contactos, diariamente; 
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 Medição de temperatura das crianças – estará destacada uma funcionária, 

utilizando equipamento de segurança e proteção, para realizar o procedimento 

(colocação de uma mesa de apoio para o permómetro, gel desinfetante, etc.), É 

considerado febre a partir dos 38°C; nesses casos as crianças não podem 

permanecer na escola. 

 Informamos que nenhuma criança com febre, tosse, dificuldade respiratória, 

diarreia, vómitos ou manchas deve, em circunstâncias normais, ir à escola 

sobretudo agora em tempos de Covid-19.  Caso um contacto próximo da criança 

apresente os sintomas descritos anteriormente, a criança também não deverá 

frequentar a escola. 

 O adulto que a acompanha, leva a criança para a sua sala, respeitando os 

circuitos assinalados: 

- Salas da creche – o adulto que leva a criança deve subir pelas escadas 

laterais da escola, dirigir-se à porta da creche e entregar a criança à funcionária 

destacada, que por sua vez entregará a criança na sua respetiva sala; a saída do 

adulto que entregou a criança será feita pelo estacionamento da Instituição, 

seguindo o circuito assinalado; Ao final do dia a funcionária destacada procede 

à entrega das crianças nos mesmos locais de receção, onde o adulto deverá 

aguardar respeitando as medidas de segurança. 

- Salas do andar de baixo e andar de cima – o adulto que leva a criança 

deve descer pela rampa de acesso e dirigir-se à porta principal da Instituição 

para entregar a criança à funcionária destacada que depois irá encaminhá-la a 

respetiva sala; A saída dos Pais será realizada pelo portão principal de acesso 

ao exterior da Instituição, pelas escadas. 

Na saída das crianças da escola (salas do andar de baixo e de cima), o 

adulto que vai buscar a criança informa a receção da sua chegada, que por sua 

vez informa a respetiva sala. A funcionária destacada procede à entrega nos 

mesmos locais de receção, onde o adulto deverá aguardar. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

 Pais com filhos em várias salas – o adulto que acompanha a criança até à 

escola, deve levar a criança mais nova ao colo (virada para si) e entregar 

primeiro a criança mais velha na sua zona de receção (porta principal da 
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escola); posteriormente, sai da escola e volta a entrar no circuito da creche 

para entregar a criança mais nova na sua sala; No momento da saída, deverão 

ir buscar a criança mais nova primeiro, levá-la ao colo virada para si e só depois 

ir buscar a criança mais velha – respeitando sempre os circuitos estabelecidos. 

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DAS CRIANÇAS NA INSTITUIÇÃO 

 

 Entrada – 8h00m às 9h30m 

                     Com tolerância até às 9h40m 

 Observação: O Horário de entrada das 7h45m aguarda análise de 

inquérito. 

 

 Saída – 16h às 18h30m 

Sem tolerância, sendo aplicada multa. 

 

Observações:  

 

 As exceções para as alterações destes horários de entrada e saída por 

parte dos pais deverão ser bem justificadas e acertadas com a equipa da 

sala; pretende-se que as crianças permaneçam na escola o tempo 

estritamente necessário; 

 Entre as 18h30m e as 19h30m será realizada a limpeza e desinfeção de 

toda a instituição; 

ZONAS SUJAS /ZONAS LIMPAS 

 

 Local de muda de roupa dos funcionários 

 Cacifos Educadoras e Ajudantes: 

                  - Máximo 4 pessoas no interior, mantendo a distância de segurança; 

                  - A roupa limpa deve estar dentro do cacifo em sacos de plástico   

transparentes fechados (deverá ser utilizada uma muda por dia e 

uma bata ou t-shirt por dia); 

                  - Sempre que sair da instituição o funcionário deverá mudar toda a          

                   roupa usada no interior; 
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                  - Deverá ser criada uma zona suja para colocar a roupa e os sapatos  

                     no exterior. 

                    

 Cacifos Auxiliares Limpeza: 

        - Máximo 2 pessoas no interior, mantendo a distância de 

segurança) 

         - A roupa limpa deve estar dentro do cacifo (deverá ser utilizada 

uma muda por dia e uma bata ou t-shirt por dia); 

                  - Sempre que sair da instituição o funcionário deverá mudar toda a          

                   roupa usada no interior; 

                  - Deverá ser criada uma zona suja para colocar a roupa e os sapatos 

                    do exterior. 

 

 As casas de banho poderão ser utilizadas como local de muda de roupa. 

 

ROTINAS DAS SALAS (CIRCUITOS INTERNOS) 

 

HIGIENE 

 Sala dos Pandas utiliza a sua própria casa de banho; 

 Sala dos Pintos e Abelhas: os lavatórios e sanitas serão apenas utilizados pelas 

crianças da sala das Abelhas; será delimitada uma área de acesso para a sala 

dos Pintos, correspondente à zona de muda de fraldas existente e mantendo a 

distância de segurança; 

 Salas do andar de baixo e de cima: utilizam as casas de banho em simultâneo, 

utilizando sempre os mesmos lavatórios e sanitas; o último adulto da sala a sair 

da casa de banho, que esteve a utilizar a mesma, deverá desinfetar todas as 

zonas utilizadas; o mesmo acontece sempre que alguma criança precisar de 

utilizar a casa de banho; 

 A escovagem dos na escola dentes fica suspensa. 
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RECREIOS 

 Os recreios serão realizados no exterior da Instituição; 

 Salas da creche - a partir das 9h45 (durante aproximadamente 20 minutos) 

               - Lagartas e Peixes – zona relvada em frente às respetivas salas; 

              -  Joanas e Patos - zona relvada em frente às salas, junto à secretaria; 

               -  Pinguins, Pintos e Abelhas - zona intermédia da relva (acertando os   

                  horários entre as equipas da sala). 

 Andar de baixo – os recreios são diversificados entre a zona da relva e o 

labirinto: 

           - Golfinhos, Esquilos e Cães – 10h30m às 10h50m 

            - Borboletas – 10h50m às 11h20m 

 

 Andar de cima – os recreios são diversificados entre a Abóboda e Labirinto:  

             - Gatos e Coelhos – 10h45m às 11h15m (uma sala utiliza a zona coberta 

da Abóbada e outra sala a área junto à árvore, alternando nos dias seguintes); 

           - Ursos, Bambis e Pandas – 11h120 às 12h10 utilizam a zona da Abóboda 

e do Labirinto (terá de existir divisão de espaços no recreio que estiver duas 

salas ao mesmo tempo), alternando nos dias seguintes. 

Observação: os recreios do andar de cima no período da tarde são 

efetuados na Abóbada e os recreios do andar de baixo no Labirinto. 



 

ALMOÇO 

 Salas da Creche almoçam nas respetivas salas, cumprindo o afastamento entre 

as crianças; os adultos da sala deverão utilizar viseira durante o período de 

almoço das crianças mais pequenas; 

 Salas do andar de baixo almoçam nas respetivas salas à exceção da Sala das 

Borboletas: 

               - Golfinhos, Esquilos e Cães- 11h00m 

               - Borboletas - 11h30m (no refeitório) 

 Salas do andar de cima almoçam no Refeitório do Jardim de Infância: 

              - Gatos e Coelhos – 11h30m 

              - Bambis e Pandas – 12h15m 

 

DESCANSO 

 As camas, os colchões devem ser espaçados entre si, o mais possível; 

 As forras dos colchões das salas da Creche serão mudadas diariamente. 

 

LANCHE 

 Salas da Creche lancham nas respetivas salas, cumprindo o afastamento entre 

as crianças; os adultos da sala deverão utilizar viseira durante o período de 

lanche das crianças mais pequenas; 

 Salas do andar de baixo lancham nas respetivas salas à exceção da Sala das 

Borboletas: 

              - Golfinhos, Esquilos e Cães – 15h00m 

              - Borboletas – 15h15m (no refeitório) 

 Salas do andar de cima lancham no Refeitório do Jardim de Infância: 

              - Gatos e Coelhos – 15h30m 

               - Ursos, Bambis e Pandas – 16h15m



PERCURSOS DE SAÍDA DAS SALAS DO ANDAR DE CIMA PARA O REFEITÓRIO E RECREIO 

DO LABIRINTO 

 As salas dos Gatos, Coelhos, Ursos e Bambis irão utilizar as escadas em frente à 

sala dos Gatos para descer e subir em momentos diferentes; o adulto que vai no 

fim do comboio da sala que está a utilizar as escadas deve limpar a superfície do 

corrimão com desinfetante; 

 A sala dos Pandas irá utilizar a escada junto à sua sala. 

 

 

Outras observações 

 As crianças não devem trazer mochila nem outros objetos (inclusive brinquedos) 

para a escola; os pais devem colocar as mudas de roupa num saco de plástico 

juntamente com sacos para colocar a roupa suja; 

 As batas e as t-shirts trazidas pelas crianças devem de ser lavadas diariamente; 

 Os funcionários dos berçários deverão deixar o calçado no exterior ou ter um 

calçado de uso exclusivo para a sala. 

 Serão retiradas as cortinas das salas assim como almofadas, rolos, etc.; 

 Só deve permanecer na sala o essencial e tudo o que é lavável; 

 Cada sala terá uma caixa de plástico para colocar os brinquedos que foram 

utilizados pelas crianças (considerados sujos) a serem lavados/ desinfetados; 

 Os brinquedos deverão ser agrupados de modo a serem distribuídos pelos vários 

dias; 

 Serão distribuídos borrifadores/doseadores por sala, pelas casas de banho, pelo 

refeitório e pelos corredores do andar de cima e de baixo; 

 O atendimento aos pais será realizado no dia marcado pela educadora apenas 

quando se justificar; Os pais que quiserem tirar dúvidas, dialogar ou pedir 

informações devem ligar para a sala ou através de email; no momento da entrega 

da criança, devem restringir as informações ao essencial; 

 Serão criados circuitos diferentes para as Auxiliares de Limpeza (umas ficam 

destacadas para a limpeza e outras para a comida, sendo que será ainda definido 

se serão destacadas para as mesmas salas ou por andar); 

 As reuniões entre Educadoras serão realizadas sempre que se justifique de forma 

presencial, podendo haver exceções de serem realizadas pela Plataforma Zoom (não 

presenciais); 
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 Os espaços/salas que não serão utilizados permanecerão fechados e será colocado 

um sinal a indicar a sua inutilização; Cada funcionário que passar pela zona de 

picar o ponto da hora de entrada e saída fica responsável pela sua desinfeção após 

colocar o dedo; 

  As portas de entrada de acesso interior permanecerão sempre abertas e será 

feita a desinfeção de maçanetas, interruptores, etc., várias vezes ao dia pelas 

Auxiliares de Limpeza; 

 Deverá ser privilegiado o agendamento para tratar algum assunto, incluindo 

pagamentos e recolha de recibos na Secretaria da instituição ou entrar em 

contacto por via eletrónica; também será privilegiada a transferência bancária 

como forma de pagamento, evitando assim o maior contacto físico possível entre 

pessoas.  

 Deve ser disponibilizado um dispensador de solução à base de álcool para a 

desinfeção das mãos à entrada e à saída da creche, que deve ser utilizado por 

todas as pessoas que frequentam o espaço. 

 Recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência de deslocações, 

para fora da Região. 

 Todos os funcionários, crianças e demais acompanhantes que tenham regressado 

ou que tenham estado em contato próximo e direto com quem tenha regressado 

de países ou zonas de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, 

devem nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a 

temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores, e estar atentos a 

tosse ou a dificuldades respiratórias. 

 Após uma ausência da Região todos os funcionários devem primeiramente 

comunicar à Instituição (Coordenação), a data de ida e de regresso. À chegada ao 

Aeroporto da Região devem efetuar o teste de PCR de despiste de infeção por 

SARS – COV – 2 

 Caso permaneça por um período superior a 72 horas, devem efectuar novo teste 

entre o quinto e sétimo dia após o desembarque para garantir o integral 

cumprimento da vigilância de autoreporte de sintomas e de medidas de 

prevenção da COVID – 19, como refere a Resolução n. 724/2020 publicada no 

JORAM a 28 de setembro de 2020. 

 


