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Informação aos pais/encarregados de educação 
 

Ano letivo 2020/2021 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da sua 

evolução ao longo do ano letivo, as escolas elaboraram planos de contingência por forma a garantir o regresso 

de todos os(as) alunos(as) às atividades letivas e não letivas em condições de segurança, salvaguardando o 

direito de todos(as) à educação, no ano letivo 2020/2021. 

Assim, a nível de organização e funcionamento das escolas, procedeu-se a um conjunto de medidas para garantir 

o regime presencial: 

✓ O desfasamento de horários, em caso de necessidade , consoante o estabelecimento de ensino ( nas 

entradas e saídas, nos intervalos ou na hora de almoço ) - consultar regime de funcionamento do 

estabelecimento; 

✓ Procedimentos de higienização; 

✓ Definição e identificação de circuitos no interior da escola até à sala de aula e nos acessos a outros espaços 

escolares, bem como da divisão do espaço de recreio por turmas (alvéolos); 

✓ Organização das salas de aulas (carteiras individuais) por forma a garantir, sempre que possível, o 

distanciamento; 

✓ Alteração de regras internas da escola. 

Assim, será muito importante ter em atenção o seguinte: 

1. O desfasamento de horários nas entradas e saídas obriga a um cumprimento rigoroso dos mesmos, por parte 

dos pais/encarregados(as) de educação, pelo que todos os alunos que se atrasem só poderão entrar depois 

das restantes turmas (9:30), com implicação à marcação de 1 tempo de falta (5 tempos corresponderão a 1 

falta injustificada). 

 

2. No caso do(a) aluno(a) apresentar qualquer um dos sintomas associados à infeção pelo COVID-19 não deve 

comparecer na escola, devendo o(a) encarregado(a) de educação diligenciar junto da entidade de saúde 

(Linha Saúde 24 ou Centro de Saúde) os procedimentos a adotar.  

 

3. Sempre que o aluno apresentar, na escola, qualquer sintoma associado à infeção pelo COVID-19, 

nomeadamente febre, será acionado o plano de contingência do estabelecimento. 

 

4. Na falta do professor titular de turma não haverá lugar à distribuição dos alunos pelas restantes turmas e, 

sempre que for possível, a sua substituição será feita por um professor do Apoio Educativo. 

 

5. A utilização de máscara é obrigatória para pessoal docente e não docente, para alunos, apenas, a partir do 2º 

ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos. Caso 

o(a) encarregado(a) de educação pretenda que o(a) seu/sua educando(a) utilize equipamento de proteção 

individual (máscara e/ou viseira), mesmo não sendo essas as orientações da DGS, deve manifestar a sua 

vontade ao professor por escrito. 
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Para além do Plano de Contingência, elaborado pelo Agrupamento e que deverá ser acionado a partir do início 

do ano escolar, apresenta-se a toda a comunidade educativa envolvida neste reingresso, as normas que deverá 

observar, seguir e tomar conhecimento: 

 

1 - Organização de espaços e materiais 

 

✓ Na sala de atividades, permanecerão acessíveis os materiais básicos a ser utilizado pelo grupo de 

crianças respeitando as normas de distanciamento, sempre que possível. 

✓ Cada criança terá um kit individual de material no jardim de Infância, que consistirá em 1 caixa de 

lápis, 1 caixa de canetas de feltro, 1 tesoura, 1 cola. Este material será devidamente identificado e 

arrumado na sala, de forma a serem cumpridas as normas previstas pela DGS; 

 

✓ Não é permitido trazer de casa brinquedos, ou objectos pessoais não necessários. Cada criança apenas 

trará uma mochila com : 1 muda de roupa (incluindo sapatos),1 bibe e chapéu, 1 garrafa de água . 

 

 

✓ No exterior, cada grupo terá acesso a um kit de material de exterior (jogos, bolas,  arcos, blocos de 

construção, baldes e pás, etc),  a ser higienizado no final de cada dia. 

 

✓ Os equipamentos de brincadeira (escorregas e afins) e bebedouros serão fechados 

 

✓ Para as atividades de exterior, deverá ser delimitado um espaço de utilização exclusiva por cada grupo, 

podendo ser alternado 

 

✓ A circulação dos grupos pelo espaço escolar deverá processar-se pelo exterior e serão delimitados 

percursos de circulação alternada, de forma a manter o devido distanciamento entre as crianças;  

 

✓ Nas casas de banho: 

 

o As casas de banho serão utilizadas  individualmente e  higienizadas várias vezes ao dia 

 

✓ No refeitório 

 

o A ocupação do refeitório deverá ser, no máximo de 50% da sua capacidade, sendo 

salvaguardado o devido distanciamento, sempre que possível 

o Serão realizados 2 turnos de almoço ( grupo1: 11h45-12h30  grupo2 : 12h30 -13h15m) 
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2 – Crianças 

 

✓ O uso de máscaras é desaconselhável em crianças até aos 6 anos  

✓ O uso de viseira de plástico (por razões médicas ou outras) é facultative 

 

✓ No acolhimento das crianças dever-se-á ter em conta: 

 

o O acolhimento é feito no exterior, nos 2 portões de acesso ao edifício (sala 1 , portão pequeno; 

sala 2, portão grande) 

o À entrada, caso a criança apresente sinais/ sintomas febris, não poderá ficar no Jardim de 

Infância  

o Os pais / familiares não podem entrar no recinto escolar 

o 
Na saída, a criança é igualmente entregue ao portão 

✓ Antes de entrar no edifício do JI, a criança higieniza  devidamente os sapatos (em tapete para o efeito) 

✓ Antes de entrar na sala, a criança desinfeta as mãos com álcool gel ; 

✓ A lavagem/desinfeção das mãos será  reforçada e sempre que se justifique 

✓ A garrafa de água , deve ser trocada/higienizada diariamente, em casa, tal como a mochila (incluindo a 

caderneta) deve ser  verificada também diariamente 

✓ Sempre que uma criança tenha secreções nasais ou orais, devem ser utilizados lenços descartáveis e 

lavadas as mãos 

 

3 –  PAIS e  Encarregados de Educação 

           Os pais e encarregados de educação devem: 

✓ Ler atentamente e ter conhecimento dos documentos acima referidos e cumprir as normas neles 

estabelecidas 

✓ Estar atentos aos sintomas de: febre, tosse, dores no corpo, diarreia, problemas gastrointestinais nas 

crianças. Caso algum destes sintomas se manifeste, a criança não deverá ir ao JI., devendo o 

encarregado de educação comunicar de imediato a situação à Educadora. 

 

4 - Em caso de suspeita de contágio : 

 

✓ Perante sintomas suspeitos (febre, tosse, dores no corpo, diarreia, ou problemas gastrointestinais) a 

criança deve ser encaminhada para o espaço destinado ao respetivo isolamento 

✓ Será comunicado de imediato  aos encarregados de educação, que virão buscar a criança o mais rápido 

possível  

✓ Em caso de contágio entre crianças, docentes ou assistentes operacionais, o agrupamento e delegado 

de saúde deverão ser informados e tomadas as devidas medidas; 

✓ Seguir escrupulosamente o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

 

 

  

As Educadoras de Infância:  Isabel Nunes e Mª José Carreira   

15 de setembro de 2020
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