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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a reabertura da Educação Pré-Escolar, determinada pela resolução do Conselho de 

Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril e as orientações do Ministério da Educação e da Direção Geral da 

Saúde, o Agrupamento de Escolas de Vagos elaborou um Plano de Regresso ao regime Presencial da 

Educação Pré-Escolar, adaptado a cada Jardim de Infância, uma vez que, a especificidade de cada 

estabelecimento de educação obriga a adoção de medidas específicas. 

Apesar da situação atual, não se pode deixar de garantir o bem-estar e direito de brincar das crianças, 

bem como as interações com os adultos e com os pares, que constituem a base para a sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 
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MEDIDAS GERAIS 

 

1. 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. 

2. Será efetuada a higienização diária dos espaços e materiais utilizados pelas crianças. 

3. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, por todo o pessoal 

docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças. 

4. Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem/desinfeção frequente das mãos, com uma solução 

antisséptica de base alcoólica, 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. 

5. As crianças devem ser entregues ao portão do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um assistente 

operacional, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

6. O adulto que acompanha a criança deve usar máscara na entrega e receção da criança. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, MATERIAIS E ATIVIDADES 

 

1. As crianças e o pessoal docente e não docente estão organizados em grupos diferentes. 

2. Devido à especificidade do contexto atual, torna-se necessário adaptar e flexibilizar as atividades 

pedagógicas.  

3. Em todos os estabelecimentos, serão encerrados os espaços não utilizados pelos grupos. 

4. Cada grupo de crianças dispõe de uma sala de atividades, tendo sido removido todo e qualquer 

acessório não essencial à prática das atividades pedagógicas. 

5. Cada criança dispõe de material individual necessário para cada atividade. 

6. Cada grupo dispõe de uma casa de banho. 

7. Não é permitido que as crianças levem para o JI brinquedos ou outros objetos não necessários. 

8. As crianças irão trocar o calçado que trazem de casa por outro que apenas utilizarão no JI. O calçado 

usado no JI, permanecerá no estabelecimento de educação e será higienizado, todos os dias, após a 

saída da criança. Os profissionais irão cumprir a mesma determinação. 
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9. São privilegiadas as atividades desenvolvidas no espaço exterior do JI. 

10. O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, é acautelado, sem comprometer 

o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

11. A articulação com os pais/encarregados de educação será veiculada, preferencialmente, via telefone 

ou através de meios digitais. 

12. Serão canceladas as festas e as reuniões presenciais de pais/encarregados de educação.  

 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

 

1.  Os circuitos de circulação interna foram definidos da seguinte forma:  

a) Os circuitos de circulação interna encontram-se definidos nas especificidades de cada JI, 

apresentadas neste documento.  

b) A deslocação de cada grupo de crianças para o refeitório é realizada utilizando circuitos diferentes. 

2. As crianças só devem permanecer no estabelecimento no período estritamente necessário. 

3. O horário de funcionamento do JI compreende a componente letiva e as Atividades de Animação 

e Apoio à Família (AAAF). A componente letiva é assegurada pelas educadoras de infância e 

decorre no horário habitual.  

 

 

PROCEDIMENTOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E MATERIAIS 

 

1. Todos os materiais e espaços serão higienizados convenientemente após cada utilização, quer esta 

se realize individualmente, quer em pequeno grupo. 

2. Serão postos ao dispor das crianças materiais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas 

suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

3. Todos os equipamentos e utensílios da criança, a devolver aos encarregados de educação, devem 

ser colocados em saco descartável. 

4. A higienização diária dos espaços e materiais utilizados pelass AAAF é da competência das 

funcionárias que acompanham essa valência.  

 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

Em cada estabelecimento existe uma área de isolamento para acolher casos suspeitos.  
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Esta área está equipada com uma cadeira, uma mesa, água e alimentos não perecíveis e tem acesso a uma 

instalação sanitária específica. 

A área de isolamento será devidamente higienizada após cada utilização e os resíduos produzidos serão 

acondicionados cautelosamente e separadamente, e colocados em contentores de resíduos coletivos.  

Atuação perante um caso suspeito: 

1. A criança ou adulto em causa deve ser, imediatamente, encaminhada ou encaminhar-se para a área 

de isolamento definida. 

2. Será contactada a linha SNS24 (808 242424). 

3. Se o caso suspeito for uma criança, será contactado, de imediato o respetivo encarregado de 

educação. 

4. Se se tratar de uma criança, esta deverá estar acompanhada por adulto responsável, para que este 

garanta todas as precauções básicas de controlo de infeção. 

 

 

REFEIÇÕES 

 

1. As crianças são distribuídas pelas mesas, respeitando a distância de segurança. 

2. Cada criança possui a sua cadeira e o seu lugar marcado.  

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

forma correta. 

4. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

5. Todos os funcionários têm que usar máscara enquanto acompanham as crianças. 

6. O lanche da manhã será tomado no espaço onde as crianças estiverem: sala de atividades, exterior 

ou outro espaço do JI.  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Os adultos que acompanham o grupo devem manter-se inalterados, tanto no Jardim de Infância 

como na AAAF, de forma a minimizar os contactos e consequentemente diminuir os riscos de contágio do 

COVID-19. 

A substituição de pessoal, docente e não docente, que acompanha o grupo de crianças, só deve 

ocorrer em caso de necessidade extrema, de forma a garantir a maior eficácia das medidas de contenção do 

coronavírus. 
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DIVULGAÇÃO:  

O Plano de Regresso ao Regime Presencial será publicado na página eletrónica do Agrupamento de Escolas 

de Vagos. 

Este Plano será divulgado, via email, aos pais/encarregados de educação e a todos os profissionais ligados 

aos  estabelecimentos de educação. 

Será ainda enviado aos responsáveis locais dos serviços de Saúde Pública e Proteção Civil. 

 

RECOMENDAÇÕES:  

Todas estas orientações deverão ser seguidas pelas AAAF.  

As crianças não podem permanecer nas AAAF mais do que o tempo estritamente necessário. 

Qualquer situação omissa será remetida para as orientações da Direção Geral de Saúde. 

 

 

 

ESPECIFICIDADES DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

 

 

J.I. DA BOA HORA 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS, (OS GRUPOS, A EDUCADORA….) 
 
Neste jardim-de-infância funcionarão três grupos:  
 
✔ O grupo 1, do JI 01, da educadora Sónia Abrantes, e o grupo do JI 04, educadora Anabela 

Redondo, irá desenvolver as suas atividades na biblioteca. 

✔ O grupo 2, do JI 03, da educadora Cristina Silva, irá desenvolver as suas atividades na 

sala habitual (1.13). 

✔ O grupo 3, do JI 02, da educadora Paula Teixeira, irá desenvolver as suas atividades na 

sala 1.15. 

 
2. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 
O acolhimento de cada grupo será realizado em 3 salas distintas do bloco da educação pré-
escolar: 
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✔ o  grupo 1, na sala 1.10 

✔ o grupo 2,  na sala 1.11 

✔ o grupo 3,  na sala 1.12 

 
As atividades da componente educativa da componente de apoio à família desenrolar-se-
ão no mesmo espaço. 
 
O espaço exterior será dividido e demarcado sendo atribuído a cada grupo um espaço fixo 
para atividades de exterior.  
 
As refeições - os almoços e lanches também serão em espaços fixos e definidos:  
 
✔ o grupo 2 e 3 utilizarão o refeitório habitual;  

✔ o grupo 1 utilizará a sala polivalente (1.43). 

 
 

Procedimentos na muda de fraldas: No caso de alguma criança necessitar deste 

procedimento, está salvaguardado um espaço, em cada um dos quartos de banho dos 

blocos para este efeito.  

 

a) Procedimentos na higienização dos espaços: 

Durante a manhã 3 funcionários ficarão responsáveis pela higienização dos espaços: 

 A partir das 9:45 das 3 salas de sujos 

 Na hora do lanche da manhã, das salas de atividades (mesas, cadeiras, jogos e material 

didático, móveis, portas e pavimentos) e dos quartos de banho.  

Durante a tarde outros 3 funcionários ficarão responsáveis pela higienização dos espaços: 

 Higienização das salas de atividades e dos wc na hora da refeição; 

 Limpeza dos refeitórios; 

 No final do dia, após a saída das crianças, todos os espaços e materiais serão devidamente 

higienizados 

Todas as vezes que uma criança utilizar o quarto de banho, os espaços que ela usar, deverão ser 

higienizados. 
 

 
3. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 
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No Centro Escolar da Boa-Hora funcionam as duas valências da Educação Pré-Escolar: a educativa 

e a de apoio à família. 

 

Assim, o horário de funcionamento será das 7:30 às 19:00 

✔ As crianças que frequentam a AAAAF podem ser recebidas entre as 7:30 e às 9:00 

✔ As restantes entre as 9:00 e as 9:15 

✔ Da mesma forma, quem frequenta a AAAF poderá sair até às 19:00 

✔ As restantes crianças terminarão as atividades às 15:30. 

✔ O intervalo de almoço será das 12:00 às 13:30 

 

4. CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (ENTRADAS, CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA, SAÍDAS,...) 
 

a) Entrada na escola 

As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo 

seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entre as 7:30 e às 9:00 (as 

crianças que frequentam a AAAF) e entre as 9:00 e as 9:15, para as restantes. 

As crianças serão recebidas pela auxiliar de ação educativa da respetiva sala, evitando assim 

a circulação de pessoas externas no interior do recinto, assim as crianças: 

 

✔ As do Grupo 1 entram pelo portão principal, são conduzidas pelo corredor da varanda, 

à sala 1.10. Esta sala será equipada com cabides. Aqui se procederá à troca e 

higienização do calçado e à higienização das mãos. Serão, depois, conduzidos, pelo 

corredor interior e pelo hall, à biblioteca onde decorrerão todas as atividades (letivas e 

AAAF). Este grupo servir-se-á do wc do ginásio. 

 

 As do Grupo 2, entram pela porta principal, seguem pelo corredor da varanda, são 

conduzidas à sala 1.11, do bloco do pré-escolar. Esta sala será equipada com cabides. 

Aqui se procederá à troca e higienização do calçado. Serão, depois, conduzidos ao 1.º 

wc do bloco do pré-escolar onde se fará a higienização das mãos. Posteriormente, 

dirigir-se-ão à sala 1.13 do bloco do pré-escolar onde decorrerão todas as atividades 

(letivas e AAAF). 
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✔ O Grupo 3, da educadora Paula, entra pela porta principal, são conduzidas pelo corredor 

da varanda, até à sala 1.12 do bloco do pré-escolar. Esta sala será equipada com cabides. 

Aqui se procederá à troca e higienização do calçado e à higienização das mãos. Serão, 

depois, conduzidos, pelo corredor interior e pelo hall, à sala 1.15 onde decorrerão todas 

as atividades (letivas e AAAF). Este grupo servir-se-á do 2.º wc do bloco do pré-escolar. 
 

b)  Saída da escola 

As crianças deslocar-se-ão das salas onde decorrem as atividades para as respetivas salas 

de higienização (troca de sapatos) e fazem o percurso no sentido inverso ao realizado 

aquando a sua entrada. 

 

c) Intervalos e lanche da manhã  

O espaço exterior coberto de cada um dos blocos, será usado como recreio: 

● Bloco do 1.º ciclo (grupo 1) 

 

● Bloco da EPE (JI 02 e JI 04) será dividido ao meio 

✔ O grupo 2, ficará com o espaço do lado direito do recreio coberto da EPE, e entrará pela 

primeira porta do corredor interior. 

✔ O grupo 3, ficará com o espaço do lado esquerdo do recreio coberto da EPE, e entrará 

pela segunda porta do corredor do interior. 

 

O horário dos lanches é gerido por cada educador, já que o espaço permite o 

distanciamento físico entre grupos 

d) Refeições 

Vão decorrer em dois espaços, dado que as dimensões dos mesmos permitem o necessário 

distanciamento físico:  

No refeitório que dará resposta às crianças do grupo 2 e 3, seguindo o seguinte percurso: 

✔ O grupo 3 sai pelo corredor exterior e entra no refeitório pela porta da varanda, 

ocupando as mesas do lado esquerdo do refeitório. 

✔ o grupo 2 segue pelo corredor interior e entra pela porta principal do refeitório, 

ocupando as mesas do lado direito do refeitório. 

Na sala polivalente, que dará resposta ao grupo 
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5. ÁREA DE ISOLAMENTO 
 
Serão no local definido anteriormente no plano de contingência definido no início da 

pandemia.  

a) Local: sala 2.1 do 1.º piso 
 

6. AAAF - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA:  
 
Vão decorrer na sala de atividades e respeitar as regras definida para a componente letiva.   

No período entre as 7:30 e às 9:00, as crianças permanecerão na sala de acolhimento 

respetivo. Estas salas deverão ser equipadas com uma TV ou PC para as crianças estarem a 

ver o programa Zig Zag ou outro à escolha do adulto. 

Às 9h, com o apoio das educadoras, será efetuada a troca de calçado e higienização dos 

mesmos e das mãos. Será nesta altura que serão conduzidos à sala de atividades. 

Se no período das 7:30 às 9:00, alguma criança necessitar de ir à casa de banho, deverão 

existir protetores de calçado para essa deslocação e o quarto de banho deverá ser 

higienizado de imediato para seu uso. 

 
7. RECURSOS HUMANOS 

 
Propomos que, devido à situação especial do momento, haja uma colaboração ainda mais 

estreita com a instituição que promove a atividade de AAAF. Assim propomos que o horário 

das AO do JI e da instituição, seja adaptado de forma a dar resposta e cobertura a todas as 

necessidades. 

 

 

JI DE CALVÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS (Crianças e adultos) 

A entrada de cada grupo no jardim de infância é feita por portões diferentes e as atividades decorrem em 

espaços separados e delimitados. A cada grupo/turma foi atribuída uma cor: 

Grupo 06 - Educadora Joaninha Bola - vermelho 

Grupo 07 - Educadora Rosa Cruz - azul 

Grupo 08 - Educadora Anabela Menacho - verde 
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Recursos humanos 

Cada grupo turma será apoiado pela Educadora e AO alocadas à respetiva sala.  

Continuarão a ser prestados os serviços de Educação Especial e IP.  

Qualquer técnico ou interveniente externo ao estabelecimento, cumprirá as medidas de higienização e 

isolamento definidas no presente Plano. 

 

 HORÁRIOS  

Entrada e saída da escola 

A entrada das crianças será feita unicamente a partir das 9h e até às 9:15h ou até à entrada da última 

criança em espera. Apenas haverá entrada fora deste horário para casos pontuais devidamente 

justificados. 

O intervalo de almoço mantém o horário das 12 às 13:30. 

A saída das crianças, segue o mesmo percurso, no sentido inverso. 

Alunos da Educadora Joaninha Bola:  circuito vermelho 

Porta de entrada: portão pequeno das traseiras 

Elemento que recebe: Lurdes Ramos 

Alunos da Educadora Anabela Menacho:  circuito verde 

Porta de entrada: portão da frente 

Elemento que recebe: Elisabete Silva 

Alunos da Educadora Rosa Cruz:  circuito azul 

Porta de entrada: portão grande das traseiras 

Elemento que recebe: Lucília Anacleto 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 Será privilegiada a utilização do espaço exterior. Cada grupo utilizará o espaço delimitado com a cor 

definida: telheiro; lateral norte; frente. 

 Na sala de atividades, são encerradas as áreas “casinha” e “jogos de chão”. 

 O calçado utilizado no JI, deverá ser prático e sem atacadores. 

 As crianças devem mudar de roupa diariamente. 
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CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO  

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

1. Local: wc de mobilidade reduzida: área ampla, bem iluminada e arejada. Dispõe de janela para o 

exterior e extrator de ar. 

2. Medidas a adotar:  

 Se uma criança é suspeita permanecerá na área de isolamento, acompanhada pela AO do grupo.  

 A educadora do grupo fará os contactos com o encarregado de educação e a linha saúde 24. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

As  AAAF, funcionam nas instalações do Centro Social e paroquial de Calvão, como habitualmente, 

salvaguardando as condições de higienização e distanciamento previstas para este período. 

Às nove horas, as crianças são entregues no jardim de infância, à AO da sala, na respetiva entrada. 

No Horário de almoço, o transporte das crianças será feito em três viagens, ida e volta, uma para cada grupo. 

 

JI de FONTE DE ANGEÃO 
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CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS  

A entrada de cada grupo no jardim de infância é feita por portões diferentes e as atividades decorrem em 

espaços separados e delimitados. 

 - A turma JI 9, da educadora Rosa Fraga, as crianças entram pelo portão pequeno (Portão 1) e são 

encaminhados pela assistente operacional pela entrada lateral que dá acesso à sala de Atividades 3 do pré-

escolar de Fonte de Angeão. Os alunos deslocam-se no percurso vermelho do mapa. 

- A turma JI 10, da educadora Adélia Lemos, as crianças entram pelo portão grande e são encaminhados pela 

assistente operacional pela entrada principal do CEFA até ao ginásio, onde decorreram as atividades, 

deslocando-se no percurso verde do mapa. 

Pretende -se garantir assim que as turmas não se cruzam durante a entrada e permanência no Centro 

Escolar.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Cada grupo/ turma será apoiado por uma AO e uma Educadora.  

 

INTERVALOS 

Durante os intervalos e o desenvolvimento de atividades no exterior, os grupos irão frequentar diferentes 

espaços sem cruzamento de crianças de ambos os grupos. Essas zonas encontram-se todas assinaladas no 

mapa como: Exterior A e Exterior B.  

A definição dos espaços de circulação está devidamente assinalada no mapa abaixo. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS E ESPAÇOS 

Horário de Funcionamento 

Período da manhã: 9h:00 – 12h:30 

Lanche: 10:30 – 11h:00 

Almoço: 12h:30 – 14h:00 

Período da tarde: 14h:00 – 15h:30 

 
Organização do espaço 

Cada grupo terá o seu setor definido por cores. 

Cada grupo terá a zona “suja” para troca de calçado na entrada das salas. 

O espaço exterior para cada grupo está devidamente identificado no mapa. 

As atividades serão realizadas preferencialmente no espaço exterior. 
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As crianças devem mudar de roupa diariamente. 

O bibe ou bata deve vir vestido de casa, assim como deverá ser trocado todos os dias. 

CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO (ENTRADAS, CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA, SAÍDAS...)   

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

O sector correspondente a cada grupo de atividades terá uma sala de isolamento própria, assinaladas no 

mapa a amarelo, respetivamente na sala de Atividades 4 e na sala de Informática. 

 

Medidas a adotar:  

Caso haja suspeita de uma criança esta permanecerá na área de isolamento, acompanhada pela AO do 

grupo.  

A educadora do grupo procederá os contactos com o encarregado de educação e a linha saúde 24. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

Refeições 
Cada grupo terá um refeitório no seu sector, de forma a não existir qualquer utilização duplicada de espaços. 

Espaços estão indicados no mapa com REF.1 e REF.2, ambos a azul. 
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JI de LOMBA  

 

       GRUPO 

Devido ao número reduzido de crianças (4 do JI 11 +3 do JI 12), irá funcionar apenas um grupo que irá ser 

apoiado, nas atividades realizadas, pelas seguintes funcionárias: 

- Educadoras de infância: Ana Oliveira (JI-11) e Fátima Albuquerque (JI-12). 

- Assistentes operacionais: Isabel Silva (JI 11) e Lucília Malta (JI 12). 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

As atividades do grupo serão desenvolvidas na sala JI 12, que se situa do lado direito do edifício e possui 

uma porta de acesso e condições para manter o distanciamento social determinado por lei. 

Se se verificar um aumento na frequência do número de crianças, o grupo será dividido, funcionando cada 

um na própria sala. 

Na sala de atividades, são encerradas as áreas “casinha” e “jogos de chão”. 

O calçado utilizado no JI, deverá ser prático e sem atacadores. 

As crianças devem mudar de roupa diariamente. 

 

 ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

O horário de funcionamento do JI compreende a componente letiva e as Atividades de Animação e Apoio à 

Família (AAAF). 

A componente letiva é assegurada por duas educadoras de infância e decorre das 9h às 12h e das 13h30m 

às 15h30m. As AAAF são asseguradas pela Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos e funcionam nas instalações do JI das 7h30m às 9h, das 12h às 13h30m e das 15h30m às 19h.  

 

CIRCUITOS CIRCULAÇÃO INTERNA 

Os circuitos de circulação interna foram definidos da seguinte forma:  

1. Entradas no estabelecimento: As crianças devem ser entregues ao portão do estabelecimento de 

educação pré-escolar pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada. No interior do 

recinto escolar as crianças seguem um percurso assinalado até à porta lateral do edifício, situada a oeste, 

sempre acompanhada por uma funcionária. 

- Entre as 7h30m e as 9h as crianças que frequentam a AAAF são recebidas por uma funcionária e entregues 

a outra que se mantem no interior do edifício.  

- Entre as 9h e as 9h15m as crianças são encaminhadas para o edifício por uma assistente operacional e 

entregues a outra que se mantem no interior do edifício.  
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2. Sem exceção, o acesso de todas as crianças e adultos ao edifício é feito pela porta acima referida. 

3. Não poderá existir circulação de pessoas externas no interior do recinto, salvo situações devidamente 

justificadas. 

4. Ao entrar no edifício, encontra-se a “área suja” do jardim de infância, onde as crianças irão trocar os 

sapatos, tirar as mochilas e casacos e fazer a desinfeção das mãos. 

5. Saídas do estabelecimento: o percurso de saída do estabelecimento será o inverso do da entrada. 

6. O grupo utiliza a casa de banho situada perto da sala de atividades, sendo que as crianças se deslocam 

sempre acompanhadas por um adulto. 

7. A deslocação do grupo de crianças para o refeitório é realizada com o acompanhamento de uma 

funcionária da Instituição, utilizando sempre o mesmo circuito.  

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

1. A sala situada no lado esquerdo do edifício (JI 11) vai funcionar como sala/área de isolamento.  

Esta sala encontra-se identificada e dispõe de uma porta de acesso ao exterior (frente/esquerda). Possui o 

equipamento acima descrito e tem acesso a uma instalação sanitária específica. 

2.Esta área será devidamente higienizada após cada utilização e os resíduos produzidos serão 

acondicionados de acordo com o acima determinado.  

 

 RECURSOS HUMANOS 

1.Componente letiva do JI: duas educadoras de infância do Quadro do Agrupamento de Escolas e duas 

assistentes operacionais da CMV.  

2. AAAF: duas funcionárias da Instituição. 

 

Se se verificar um aumento na frequência do número de crianças o número de funcionários de apoio terá 

que ser retificado. 

 

 

JI de OUCA 

JARDIM DE INFÂNCIA 

Um grupo. 

Educadora de Infância - Lúcia Pericão. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
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a) As crianças e o pessoal docente e não docente, serão organizados de forma a permitir o 

distanciamento recomendado; 

b) O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será operacionalizado com a 

marcação dos lugares;  

c) Na entrada no Jardim de Infância, o telheiro será o espaço “sujo”, onde as crianças entram e 

deixam os sapatos, seguindo para a sala 1,“ espaço limpo”, após a lavagem/desinfeção das mãos;  

d) Nas idas à casa de banho só pode ir uma criança de cada vez, acompanhada por um adulto que o 

ajudará na higienização; 

e) As janelas  das salas e da casa de banho serão abertas, sempre que possível, de modo a permitir 

uma melhor circulação do ar. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

O horário do JI permanecerá inalterado.  

O horário da assistente operacional mantém-se inalterado de forma  a garantir a higienização dos 

espaços e materiais, após a saída do grupo. 

 

CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO 

a)  As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entre as 9.00 h e as 9:30h, e recebidas 

pela assistente operacional, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto; 

b) A assistente operacional recebe a criança e antes de entrar na sala 1, procede à troca de calçado 

e lavagem/desinfeção das mãos; 

c) Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 

distância recomendada pela  DGS; 

d) As crianças que vem da  AAAF, quer pela manhã quer a seguir ao almoço,  deverão aguardar no 

transporte, de forma a permitir que a assistente operacional proceda à troca de sapatos e 

desinfeção das mãos de cada criança e a encaminhe para  na sala 1; 

e) Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no 

exterior, será encaminhada para a sala 2. Se estiver no exterior entra diretamente para a sala 2.  

 

ÁREA DE ISOLAMENTO  

Este espaço está localizado na sala 2. Esta sala tem acesso direto ao exterior. Foi disponibilizada pela JF uma 

casa de banho no exterior, à qual se acede pelo portão sul. 
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Perante a identificação de um caso suspeito, esteja no interior ou no exterior, é encaminhado para a área 

de isolamento, a sala 2. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

As  Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), almoço e prolongamento,  funcionam em espaço 

próprio e seguem as mesmas orientações de higienização e distanciamento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Educadora de Infância - Lúcia Pericão  

Assistente Operacional - Silvia Santos 

Docente da Educação Especial - Conception  Mirassol 

 

 

 

JI de SALGUEIRO 

 

 

JARDIM DE INFÂNCIA (EB1) 

As atividades irão decorrer na EB1 de Salgueiro. 

Um grupo 

Educadora de Infância - Ana Paula Paião  

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

a) As crianças e o pessoal docente e não docente, serão organizados de forma a permitir o 

distanciamento recomendado; 

b) O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será operacionalizado com a 

marcação dos lugares; 

c) Na entrada da EB1 de Salgueiro o telheiro será o espaço “sujo”, onde as crianças entram e deixam 

os sapatos, seguindo para a sala 1,“ espaço limpo”, após a lavagem/desinfeção das mãos, 

d) Nas idas à casa de banho só pode ir uma criança de cada vez, acompanhada por um adulto que o 

ajudará na higienização; 
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e) As janelas  das salas e da casa de banho serão abertas, sempre que possível, de modo a permitir 

uma melhor circulação do ar. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

O horário do JI permanecerá inalterado.  

O horário da assistente operacional mantém-se inalterado de forma  a garantir a higienização dos espaços 

e materiais, após a saída do grupo. 

 

CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO 

a)  As crianças são entregues à porta da EB1 pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por 

ele designada, entre as 9.15 h e as 9:30h, e recebidas pela assistente operacional, evitando assim a 

circulação de pessoas externas no interior do recinto; 

b) A assistente operacional recebe a criança e antes de entrar na sala 1, procede à troca de calçado 

e lavagem/desinfeção das mãos; 

c) Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 

distância recomendada pela  DGS; 

d) As crianças que vem da  AAAF, quer pela manhã quer a seguir ao almoço,  deverão aguardar no 

transporte, de forma a permitir que a assistente operacional proceda à troca de sapatos e 

desinfeção das mãos de cada criança e a encaminhe para na sala 1; 

e) Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no 

exterior, será encaminhada para a sala 2. Se estiver no exterior entra diretamente para a sala 2.  

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

Perante a identificação de um caso suspeito no grupo, este é encaminhado para a área de isolamento , a 

sala 2,  com acesso à  instalação sanitária número 2.  

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

As AAAF, almoço e prolongamento,  funcionam em espaço próprio e seguem as mesmas orientações de 

higienização e distanciamento 

 

RECURSOS HUMANOS 
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Educadora de Infância - Ana Paula Paião 

Assistente Operacional - Liliana Silva 

Docente de Intervenção Precoce - Anabela Santos 

 

 

 

JI de S. ANDRÉ 

 

GRUPO 

O grupo do JI de S. André terá neste momento a frequentar 7 crianças, 6 são da sala JI15 e 1 da sala JI 16. 

As educadoras - JI 15 – Teresa Machado 

                              JI 16 - Clara Neto 

Assistente operacional- Catarina Pinho 

Assistente operacional – a ser colocada 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 Dado, o número reduzido de crianças irão ficar todas na sala JI15, que se situa do lado 

esquerdo, quando de frente para o edifício, pois temos condições para manter os 

distanciamentos designados por lei.  

 No caso de aumento das crianças a frequentar o Jardim de Infância, cada grupo 

funcionará na sua sala. 

 Ao grupo estarão afetas as respetivas Educadoras e Auxiliares, para realização das 

atividades diárias. 

 Todas as crianças entrarão pela porta de entrada do JI15 dado o número reduzido de crianças que 

irão frequentar o jardim de infância; 

 Todas as entradas deverão ser feitas de forma calma e de acordo com as indicações dadas; 

 No hall de entrada da sala JI15 haverá uma área “suja” (do lado esquerdo), onde as 

crianças irão retirar os sapatos, mochilas, casacos, para depois poderem trocar pelos 

sapatos limpos. 

 A saída será feita pela mesma porta. 

 Utilizarão as casas de banho habituais, havendo um para a área de isolamento. 
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 Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns, bem como em cada 

sala de atividades. 

 

HIGIENIZAÇÃO 

Na hora do lanche da manhã, as AO do grupo procedem à higienização das salas de atividades (mesas, 

cadeiras, jogos e material didático, móveis, portas e pavimentos) e dos quartos de banho. Estes 

procedimentos serão repetidos na hora do almoço e na hora do lanche da tarde. 

No final do dia, após a saída das crianças, todos os espaços e materiais serão devidamente higienizados 

Todas as vezes que uma criança utilizar o quarto de banho, os espaços que ela usar, deverão ser 

higienizados. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

Os horários serão os mesmos: 

AO – 8h45m /12h15 e 13h30m/17h 

Educadoras – 9h/12h e 13h30/15h30 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

 Criação de uma sala de isolamento para esta situação específica.  

 Local: Será criada uma área na sala JI16, no caso de esta vir a ser necessária então passará para o 

telheiro do JI16. 

  

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)       

 Sáo realizado pela Associação de Solidariedade Social e Cultural de Stº André, na sede da associação 

(Vigia), com o seguinte horário: A instituição funciona das sete horas e trinta minutos às dezanove 

horas. 

 A Associação de S. André, realizará o transporte da manhã e da tarde das crianças, como 

habitualmente. 

 As crianças serão entregues no Jardim de Infância às 9h, à assistente operacional e às 15h30 serão 

entregues às funcionárias da AAAF, pela assistente operacional. 

 No, caso de o número de crianças aumentar, o número de funcionárias da AAAF terá de ser analisado 

para que as normas da DGS se possam cumprir. 

 O almoço, será servido no espaço habitual para todos, com o devido distanciamento, pelas 

funcionárias da AAAF. Caso aumente o número de crianças, o almoço será realizado para cada sala 
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no seu espaço próprio e o número de funcionárias da AAAF terá de ser revisto para dar cumprimento 

às normas da DGS. 

 A higienização durante a hora do almoço é realizada pelas funcionárias da AAAF, como 

habitualmente. 

 

 

J I de SOZA  

 

GRUPO 

Um grupo 

Educadora de Infância - Anabela Vizinho 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

a) As crianças e o pessoal docente e não docente, serão organizados de forma a permitir o 

distanciamento recomendado; 

b) O distanciamento físico entre as crianças, quando estão em mesas, será operacionalizado com a 

marcação dos lugares; 

c) Na entrada no Jardim de Infância, a marquise será o espaço “sujo”, onde as crianças entram e 

deixam os sapatos, seguindo para a sala 1,“ espaço limpo”, após a lavagem/desinfeção das mãos; 

d) Nas idas à casa de banho só pode ir uma criança de cada vez, acompanhada por um adulto que o 

ajudará na higienização; 

e) As janelas  das salas e da casa de banho serão abertas, sempre que possível, de modo a permitir 

uma melhor circulação do ar. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 

O horário do JI permanecerá inalterado.  

O horário da assistente operacional mantém-se inalterado de forma  a garantir a higienização dos 

espaços e materiais, após a saída do grupo. 

 

CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO 

a)  As crianças são entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, entre as 9.00 h e as 9:30h, e recebidas 

pela assistente operacional, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto; 
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b) A assistente operacional recebe a criança e antes de entrar na sala 1, procede à troca de calçado 

e lavagem/desinfeção das mão; 

c) Os encarregados de educação aguardam no exterior para entrega do seu educando, mantendo a 

distância recomendada pela  DGS; 

d) As crianças que vem da  AAAF, quer pela manhã quer a seguir ao almoço,  deverão aguardar no 

transporte, de forma a permitir que a assistente operacional proceda à troca de sapatos e 

desinfeção das mãos de cada criança e a encaminhe para na sala 1; 

e) Em caso de necessidade de isolamento, quer a criança esteja no interior do JI, quer esteja no 

exterior, será encaminhada para a sala de isolamento designada.  

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

Perante a identificação de um caso suspeito no Jardim de Infância, este é encaminhado para a sala 

de isolamento. Dado só existir uma casa de banho no Jardim de Infância, a sala de isolamento definida é 

uma sala da Casa Paroquial de Soza, que se localiza imediatamente ao lado do Jardim de Infância e foi cedida 

para o efeito. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF): 

As  AAAF, almoço e prolongamento,  funcionam em espaço próprio e seguem as mesmas 

orientações de higienização e distanciamento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Educadora de Infância - Anabela Vizinho 

Assistente Operacional - Cristina São Marcos 

 

 

 

JI de VAGOS  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS 

Neste jardim-de-infância funcionarão três grupos:  

 O JI 18, da educadora Lénia Barreira, o JI 19, da educadora Lídia Lages e o JI 20, da educadora Eliana 

Antunes irão desenvolver as suas atividades na sala habitual. 
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ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

O acolhimento de cada grupo será realizado nas 3 salas de atividades habituais. 

As Atividades de Animação e Apoio à Família desenrolar-se-ão no mesmo espaço. 

O espaço exterior será dividido e demarcado sendo atribuído a cada grupo um espaço fixo para atividades 

de exterior. 

O calçado utilizado no JI deverá ser prático e sem atacadores. 

 

AS REFEIÇÕES: 

 Na hora de almoço, os lugares estarão marcados com o nome da criança de forma a assegurar o máximo 

distanciamento físico. 

 Os almoços e lanches também serão em espaços fixos e definidos:  

Almoço: 

 o JI 18 e JI 19 utilizarão o refeitório habitual (um em cada extremidade do refeitório). 

 o JI 20 utilizará a sala das expressões. 

Lanche: 

 o JI 18 e JI 19 utilizarão as respetivas salas ou o exterior. 

 o JI 20 utilizará a sala das expressões ou o exterior. 

 

PROCEDIMENTOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: 

 

1- Todos os materiais e espaços serão higienizados convenientemente após cada utilização, quer esta 

se realize individualmente, quer em pequeno grupo. 

2- Serão postos ao dispor das crianças materiais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas 

suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

3- Na hora do lanche da manhã, a AO do grupo procede à higienização das salas de atividades e das 

casas de banho. Estes procedimentos serão repetidos na hora do almoço. No final do dia, após a 

saída das crianças, todos os espaços e materiais serão devidamente higienizados. Todas as vezes 

que uma criança utilizar a casa de banho, os espaços que ela usar, também deverão ser 

higienizados. 

 

ORGANIZAÇÃO DE HORÁRIOS 

No Jardim de Infância de Vagos funcionam as duas valências da Educação Pré-Escolar: a educativa e a de 

apoio à família. 
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Na organização da rotina diária, deve-se procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes 

grupos de crianças no exterior. 

Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo. 

 

Assim, o horário de funcionamento será das 7:30 às 19:00. 

 As crianças que frequentam a AAAAF - entrada entre as 7h30 e as 9h00 

 Manhã: 9h – 9h15h  

 Almoço: 12h – 13h30 

 Tarde: 13h30-15h30 

 As crianças que frequentam a AAAAF - saída até às 19h00 

 

CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO  

 Da sala 1 - da Educadora Lénia Barreira entram e saem pelo portão lateral, (parque de 

estacionamento), do estabelecimento de educação, que dá acesso à sala de atividades, 

acompanhados sempre pela respetiva assistente operacional. 

 Da sala 2 - da Educadora Lídia Lages entram pelo hall de entrada, do lado esquerdo do 

estabelecimento de educação, que dá acesso à sala de atividades, acompanhados sempre pela 

respetiva assistente operacional. 

 Da sala 3 - da Educadora Eliana Antunes entram pelo hall de entrada, do lado direito do 

estabelecimento de educação, que dá acesso à sala de atividades, acompanhados sempre pela 

respetiva assistente operacional. 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

Local: A sala de isolamento irá funcionar na sala 4, situada nas traseiras da sala das expressões. 

Estão definidos os circuitos para o caso suspeito de chegada e saída da área de isolamento.  Existe uma casa 

de banho independente para apoio ao caso suspeito. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF): 

A AAAF é assegurada pela Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos. 

No Jardim de Infância de Vagos, a hora do almoço para os 3 grupos de crianças irá funcionar da seguinte 

forma: 

 O JI 18 - sala 1, irá entrar por um lado exterior do refeitório e manter o distanciamento entre as 

crianças nas mesas, assim como do outro grupo da sala 2. 
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 O JI 19 - sala 2, irá entrar por o lado interior no refeitório e manter o distanciamento entre as crianças 

nas mesas, assim como do outro grupo da sala 1. 

 O JI 20 - sala 3, irá almoçar na sala das expressões, em frente à sala das atividades, mantendo o 

distanciamento entre as crianças nas mesas. 

Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar e higienizar as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta. 

Os lugares estarão marcados com o nome de cada criança, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Os adultos que acompanham o grupo devem manter-se inalterados, tanto no Jardim de Infância como na 

AAAF, de forma a minimizar os contactos e consequentemente diminuir os riscos de contágio do COVID19. 

a) 4 educadoras de infância (1 Educadora de apoio) e 3 assistentes operacionais. 

b) A substituição de pessoal, docente e não docente, que acompanha o grupo de crianças, só deve 

ocorrer em caso de necessidade extrema, de forma a garantir a maior eficácia das medidas de 

contenção do coronavírus. 

c) Para dar cumprimento a este plano será necessária a presença de 3 assistentes operacionais do 

JI e 2 da AAAF por cada grupo.  
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