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Adenda ao Plano de Contingência para a COVID-19 

Jardim de Infância de Almodôvar 

Normas 

-Para garantir o distanciamento das crianças, os grupos deverão funcionar, distribuídos 

da seguinte forma: 

-O grupo com maior número de alunos de 3 anos ficará no Jardim de Infância, turma 

PA1- educadora Isabel Couto, fica na sala amarela, sendo distribuídos por uma outra 

sala, dependendo do número de crianças;  

-Os restantes dois grupos ficarão nos blocos da E.B, PA2- educadora Lucília Barôa- fica 

no Bloco A sala2 e o PA3- educadora Filomena Andrade - fica no Bloco B; 

-Caso o número de crianças de cada grupo, exceda as 10 crianças, serão divididos em 

dois grupos, funcionando em espaços diferentes; 

-Devem ser privilegiadas as atividades que decorram no exterior, em regime de 

rotatividade; 

-As crianças deverão permanecer no Jardim de Infância só o tempo estritamente 

necessário, consoante as necessidades da família; 

-Deverão ser assegurados os apoios presenciais para as crianças que são acompanhadas 

pelos técnicos ou docentes da intervenção precoce; 

- Deverá haver cuidados especiais na mudança de fraldas, com higienização das mãos 

das auxiliares e das crianças bem como da bancada, antes e depois da muda da fralda; 

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

fechado. 

- As crianças não podem trazer brinquedos de casa; 

- Deverá existir material individual necessário para cada atividade; 

- As salas deverão ter apenas os acessórios essenciais à prática das atividades 

pedagógicas; 

- Todo o pessoal docente e não docente, bem como as crianças, não deverão apresentar-

se na escola, caso apresentem sintomas sugestivos de COVID19; 
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- Nas idas à casa de banho, as crianças são acompanhadas pela auxiliar do bloco, 

devendo evitar-se, sempre que possível, mais que duas crianças; 

 

No edifício do J.I. 

- Grupo PA1-As crianças são recebidas por uma assistente operacional, no portão do  

edifício; 

 

Nos Blocos da E.B. 

- As crianças são recebidas por uma assistente operacional nos dois portões da E.B: 

-Grupo PA2- acedem pela entrada principal do edifício, rua do Parque Infantil, estando 

o percurso delimitado com fita vermelha e branca;  

- Grupos PA3- acedem pela entrada traseira do edifício, rua das Escolas, estando o 

percurso delimitado com fita vermelha e branca; 

- Na zona suja de cada bloco, hall de entrada comum às duas salas,  é trocado o calçado, 

arrumado num saco identificado com o nome da criança.No edifício do J.I esta zona é 

na sala pequena (ex-refeitório) .Neste local, além dos sacos com os sapatos ficarão 

também as mochilas e casacos, tudo o que vem do exterior, depois de desinfetado; 

- Cada criança só poderá trazer uma mochila, com os dois lanches (manhã e tarde) 

separados e a fruta cortada dentro de uma caixa; 

-Antes das crianças entrarem nas salas, a funcionária deverá vestir-lhes o bibe. O bibe 

irá todos os dias para casa, vindo no dia seguinte devidamente lavado e passado. Os 

sapatos que forem usados nas salas não serão levados para casa, ficarão dentro de um 

saco que deverá vir de casa com a identificação da criança. No final do dia o calçado de 

uso nas salas de atividades, será higienizado e colocado no respetivo saco; 

- Antes de entrarem na zona limpa, as crianças passam o desinfetante nas mãos, com a 

ajuda das funcionárias; 

- Estarão afixados, em local privilegiado, cartazes sobre a correta higienização das 

mãos, sobre etiqueta respiratória e colocação da máscara; 

 

Na sala de aula 

-Os lugares das crianças, nas mesas, são fixos; 

- A educadora identifica o espaço da criança, na sala de aula, com a sua fotografia; 

- A educadora e a funcionária deverão gerir, dentro do possível, o distanciamento social 

exigido; 

- É obrigatório o uso de bata ou avental, pelas educadoras e funcionárias; 
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- Os adultos devem trocar de calçado, seguindo os procedimentos estabelecidos para as 

crianças; 

- As portas das salas deverão, sempre, estar abertas; 

- Estarão afixados, em local privilegiado, cartazes sobre a correta higienização das 

mãos, sobre etiqueta respiratória e colocação da máscara; 

- Não deverão ser ligados os aparelhos de ar condicionado; 

 

Serviço de Almoço 

- Os almoços, das turmas que ficam nos blocos da E.B, serão fornecidos no Polivalente 

da E.B. de Almodôvar, dependendo do número de crianças a almoçar, haverá um ou 

dois turnos (o calçado usado para este período será o que usam na rua); 

- Haverá dois turnos, caso o número de crianças seja superior a 20 alunos; 

- Os almoços do grupo, ou grupos, que funcionem no espaço do J.I., serão fornecidos 

numa sala de aula que esteja disponível no mesmo edifício; 

- As crianças, antes de entrarem no refeitório. deverão ter já higienizado as mãos; 

 

Procedimentos para o serviço de refeição 

a) Período de almoço, sempre que possível desfasado entre grupos, de forma a 

respeitar as regras de distanciamento evitando a concentração de crianças; 

 

b) Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por 

parte das crianças, bem como utilização obrigatória de máscara por parte das 

assistentes operacionais; 

 

c) Preparação do tabuleiro pela assistente que está de serviço ao refeitório e que irá 

colocá-lo no lugar de cada criança, previamente marcado; 

 

d) Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro da embalagem; 

 

e) Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: 

*embalagem obrigatória da fruta e sobremesa e salada devidamente protegida 

servida por uma assistente 

 

Higienização dos espaços 

- No período de almoço as salas de aula deverão ser devidamente higienizadas, assim 

como os materiais e brinquedos utilizados no período da manhã; 
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- A higienização e desinfeção das casas de banho será feita após cada utilização, para 

além dos momentos definidos no plano de higienização; 

 

Sala Covid-19  (Isolamento) 

Sempre que exista uma suspeita de infeção de uma criança, a docente alertará a 

funcionária que estiver mais próxima, para que esta fique com o restante grupo, sendo a 

docente a acompanhar o suspeito COVID19, à referida sala; 

No caso do suspeito ser uma docente, a mesma avisará uma funcionária e dirigir-se-á na 

sua companhia para a respetiva sala; 

No caso do suspeito ser uma funcionária, será acompanhada até à sala pela colega que 

se encontrar de serviço; 

O percurso de cada bloco e do J.I, até à sala COVID 19 será o mais curto possível e 

estará marcado no chão com fita amarela e preta e delimitado nos postes com fia 

amarela e vermelha; 

Existem ainda indicações escritas com seta verde ao longo dos percursos, entre os 

blocos e a sala COVID 19 e entre o J.I. e a sala COVID 19; 

 

* A partir do Bloco A 

-Saem do bloco, viram direita e a seguir seguem em frente, depois à esquerda em 

direção ao edifício da coordenação, onde se situa a sala COVID 19. 

 

* A partir do Bloco B 

- Saem do bloco, viram à esquerda seguem em frente, viram à direita em direção ao 

edifício da coordenação, onde se situa a sala covid19; 

 

* A partir do J.I. 

Saem do edifício pela porta das traseiras, sobem as escadas de ligação à E.B, seguem 

em frente até ao edifício da coordenação, onde se situa a sala COVID 19. 

 

Gestão de Recursos Humanos – pessoal docente e não docente 

Docentes em atividade 

- Lucília Barôa 

- Filomena Andrade 

- Isabel Couto 
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Docentes que poderão efetuar substituições: 

-Florinda Saleiro 

-Isabel Camões 

-Anabela Farinho 

Pessoal não docente 

Nas salas de atividade: Cristiana Reis; Lurdes Serrano; Ana Gil; 
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Plano de higienização 

 

Salas de aula 

- As superfícies com maior risco de contaminação, maçanetas, portas, interruptores, 

torneiras, mesas, bancadas e cadeiras, deverão ser higienizadas com muita frequência ao 

longo do dia: 

* Meio da manhã (10:30), responsabilidade das assistentes de cada sala; 

 *Período de almoço (12:00 às 14:00), responsabilidade das técnicas da componente de 

apoio à família; 

* Meio da tarde (15:00), responsabilidade das assistentes de cada sala; 

*Final do dia, responsabilidade das técnicas da componente de apoio à família; 

-No final do dia, os procedimentos devem ser reforçados, de forma a garantir a 

segurança de todos; 

- Todos os procedimentos serão assinalados em mapa próprio, colocado nas portas das 

casas de banho; 

- Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, as salas deverão no período de 

almoço e final do dia, ser devidamente arejadas, abrindo portas e janelas; 

- As portas das salas de atividade deverão manter-se abertas o dia todo; 

- As assistentes operacionais devem usar equipamento de proteção individual (EPI), 

para a realização da limpeza e desinfeção das superfícies; 

- Devem lavar as mãos antes e depois de colocarem as luvas; 

- Ao entrar nos locais a limpar (zona suja, salas de atividades e espaços de refeição) a 

assistente operacional, deve entrar já totalmente equipada, com o EPI envergado, 

transportando o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a 

recolha dos resíduos; 

- Ao entrar na área suja deve abrir janelas e arejar a área sempre que possível; 

- As crianças quando necessitam de se deslocar à casa de banho serão acompanhadas 

pela assistente que se encontra no hall de entrada, assistente que fará a higienização do 

espaço usado; 
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Na área suja 

- Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada 

para a de entrada/saída; 

-Ter um cuidado especial na limpeza dos objetos mais tocados e áreas mais 

frequentadas; 

-À medida que se vai limpando colocar os materiais descartáveis em sacos apropriados 

(de cor diferente dos habituais ou devidamente identificados) ter o cuidado de não 

contaminar o exterior do saco; 

 

Saída da área suja 

- No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as 

janelas; 

 -Limpar as embalagens e produtos de limpeza antes de sair; 

 - Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

 - Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

 - Sair da área e fechar a porta sempre que possível; 

  -Terminadas as limpezas colocar os EPI reutilizáveis em embalagem própria 

hermeticamente fechada; 

 

Instalações sanitárias 

- As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com produto de limpeza 

misto que contenha detergente e desinfetante (hipoclorito de sódio pronta a usar- já 

diluída com a concentração de 0,05%); 

- A limpeza deve ser húmida com: balde e esfregona para o chão (de uso exclusivo da 

casa de banho), panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis de micro fibras, se 

houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar. 

Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas até que sequem ao ar para que 

o desinfetante possa atuar eficazmente; 

- Todos os lavatórios deverão ter sabão e toalhetes de papel; 

 

Sala das refeições 

a) Lavagem de toda a loiça em máquina, incluindo os tabuleiros, após cada utilização 

dos mesmos; 

b) Higienização das mesas após cada utilização; 
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c) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar de todo o espaço, após utilização de 

cada grupo; 

 

Obs: Redigido de acordo com as “Orientações para a Reabertura da Educação 

Pré.Escolar”, emanadas do Ministério da Educaçãoe rececionadas em 22 de maio, cerca 

das 17h00 e, ainda com base nas Informações da DGEstE com a orientação da Direção-

Geral da Saúde e a colaboração das Forças Armadas. 

 

 

 

Almodôvar, 25 de Maio de 2020 


