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1- Enquadramento 

Dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros nº33-C/2020, de 30/04/2020, e 

seguindo a orientação enviada pelos serviços da DGESTE, pretende esta Adenda ao Plano de 

Contingência definir um conjunto de orientações que permitam a preparação e adequação da 

resposta da escola, perante a atual situação de COVID-19, de forma a proteger o melhor 

possível a saúde da comunidade escolar, minimizando o risco de contágio, e permitir o melhor 

funcionamento do regresso à escola do ensino pré-escolar, a iniciar a 1 de junho de 2020.  

Os assistentes operacionais do agrupamento de escolas estão sensibilizados para o 

cumprimento das regras, a utilização correta dos produtos de limpeza, tendo recebido 

formação das Forças Armadas. 

2- A Doença e o Contágio 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença 

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia 

(dor de garganta) e dores musculares generalizadas. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas (< 2 metros). 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de 

Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as 

várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir 

progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os 

doentes e proteger a Saúde Pública. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a 

exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. 
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3- Organização Escolar 

Perante as decisões dos encarregados de educação, relativamente ao números de crianças a 

frequentar este regresso à escola, o ensino pré-escolar organiza-se da seguinte forma: 

 Vai funcionar nas instalações da EB da Vila. 

 Vão frequentar, de momento, seis crianças oriundas de várias freguesias.  

 Se eventualmente o aumento do número de crianças justificar, este documento será 

reajustado. 

 Na EB da Vila serão estabelecidos diferentes circuitos de entrada e de saída, de acesso às 

salas e uma “Zona Suja” para troca de calçado. 

 O grupo vai utilizar o refeitório escolar com espaço próprio e com entrada e saída diferente 

e separado dos restantes alunos que frequentam o mesmo refeitório. 

 Vai existir um único grupo, eventualmente dividido, conforme as atividades programadas.  

 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, 

mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser 

veiculada ou complementada, regularmente, 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. 

 Não haverá marcação de reuniões presenciais com encarregados de educação. 

 

3.1 – Organização do Espaço e dos materiais 

 

 Na EB da Vila vão utilizadas duas salas (amplas e arejadas) e o ginásio da escola, bem como 

o recinto de recreio. 

 O distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, será maximizado, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 Cada criança deverá ter o seu material individual de trabalho, sempre que possível. 

 O lugar  que o aluno ocupa na sala de aula será sempre o mesmo, independentemente da 

mudança de Educador/Assistente Operacional. 

 Cada criança deverá ter na escola um calçado que será usado durante a permanência do 
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espaço escolar. 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço do Jardim de Infância.  

 No final do dia, após a saída da criança, este calçado será higienizado. 

 A troca de calçado será realizada num espaço apropriado para o efeito. 

 Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 

 Nas salas apenas existem os acessórios/materiais essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos mesmos. 

 As crianças não podem trazer brinquedos de casa ou outros objetos não necessários. 

 Haverá duas casas de banho de serviço, de forma a evitar concentração de crianças. 

 Será mantida a circulação do ar, através de portas/janelas abertas, sem comprometer a 

segurança das crianças. 

 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem 

ser colocados em saco descartável, quando aplicável. 

3.2- Organização dos horários 

 De forma rotativa (diariamente) estará diariamente uma Educadora de Infância e dois 

Assistentes Operacionais. 

 Na entrada e saída da escola haverá mais 1 ou 2 Assistentes Operacionais, conforme 

necessidade. 

 A escola vai funcionar no seguinte calendário: 

 

 

 

 

 

 

 A criança deve permanecer na escola pelo período estritamente necessário. 

  Após cada recreio os equipamentos serão higienizados.  

Dias Semana Entrada Saída 

Segunda 
 

 

9.00 

 

 

17.30 
Terça 

Quarta 

Quinta 14.00 

Sexta 12.30 
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3.3- A Prática Pedagógica deverá ter em conta: 

 Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, não se perderá de vista a importância 

das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar. 

 Os docentes estarão atentos ao bem-estar das crianças, respondendo às necessidades 

emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a 

aprendizagem são indissociáveis. 

 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem 

com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender 

a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. É importante 

prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando- as a 

compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-

estar de todos. 

 

3.4- A Planificação deverá ter em conta: 

 Ter em atenção a situação que vivemos e a especificidade do contexto havendo flexibilidade e 

adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades. 

 Privilegiar as atividades que decorram no espaço exterior. 

 Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação 

com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE. 

 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, 

tendo em conta o contexto atual. 

  Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando 

aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

 Comtemplar a realização do registo das novas regras de segurança, elaborando-se cartazes 

para afixação. 
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 Contemplar a conversa/debate com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e 

ouvir as suas opiniões e sugestões. 

3.5- Circuitos 

 Haverá 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. 

 A entrada na escola será pelo portão da EB da Vila, onde as crianças serão recebidas por um 

assistente operacional e encaminhadas para outro que está na rampa. 

 A(s) criança(s) é encaminhada para a porta de entrada (lateral) onde outra funcionário 

procede à troca de calçado. 

 De seguida encaminhada para a sala. 

 A saída vai ser realizada pelo mesmo percurso, de forma a permitir a troca de calçado. 

 A saída para a cantina e o regresso à sala, será feita pela porta lateral da área administrativa, 

de forma a não percorrerem o mesmo percurso da entrada. 

 

3.6- Refeitório 

 As entradas no refeitório estarão reguladas por um Assistente Operacional de forma a 

acautelar o distanciamento físico nas mesas. 

 Os lugares na mesa serão sempre os mesmos. 

 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

 Ao entrar o aluno deverá imediatamente lavar as mãos com sabão; 

 À saída do refeitório lavar novamente as mãos; 

 Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças. 

 

Nota Final: Este documento tem como referência o Plano de Contingência do Agrupamento 

 

Melgaço, 28 maio de 2020 


