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PLANO DE AÇÃO COVID-19 
 

Regime previsto e normas a adotar 

Este Plano aplica-se ao tempo letivo e à extensão dos horários, no âmbito das Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAAF), do Jardim de infância de Castanheira do Vouga que, sendo 
constituído por um só grupo de crianças, irá desenvolver as suas atividades nos espaços físicos 
destinados a cada uma das suas componentes. O Jardim de Infância de Castanheira do Vouga é 
constituído por uma sala para o desenvolvimento da componente letiva, outra para extensão dos 
horários e um refeitório (em planta anexa). O espaço exterior é aberto à comunidade. 

 
 
 
 

Será privilegiado o Regime presencial aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 
desenvolvido num contexto em que crianças e adultos estão em contacto direto, encontrando-se 
fisicamente no mesmo local.  

 
Regime presencial 

Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas: 

De forma a permitir garantir a segurança das crianças e adultos que estão a trabalhar diretamente 
com as crianças, a gestão de funcionários e de organização de limpeza e higienização dos espaços, 
serão utilizadas as seguintes medidas: 
 Canais de comunicação 
o Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível. 
o Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos 

em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, 
individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento. 

 Dever de informação aos pais/encarregados de educação e comunidade 
o Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio 

ao funcionamento relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que 
visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. Esta informação deve estar afixada 
em locais visíveis na entrada do JI e/ou ser enviada por via electrónica.  

o Os pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente, devem ser informados 
sobre todas as alterações à organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.  
 Informações pais/encarregados de educação  

o Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram no 
estabelecimento. 

o Não devem as crianças levar brinquedos ou outros objetos que não sejam necessários de casa 
para o JI. 

o Os lanches devem vir devidamente acondicionados de casa, em caixas ou saco hermeticamente 
fechados e devem ser colocados em saco descartável. 

 Reuniões e afins com pais/encarregados de educação e comunidade 
o Nesta fase, devem-se suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas. 
o 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.  

 Entradas e saídas  
o Serão definidos os espaços de espera com marcação no chão e os pais/encarregados de 

educação, não deverão entrar e permanecer o menor tempo possível na porta. 
o As crianças serão entregues/recebidas individualmente, à entrada e saída do JI, na porta 

principal do estabelecimento e recebidas por um profissional destacado para o efeito e os pais/ 
encarregados de educação, deverão cumprir as regras de segurança utilizando as máscaras para 
acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino caso seja mesmo necessário.  
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o Todos os funcionários devem realizar higienização das mãos e vaporização de calçado, usar 
equipamento de proteção, como máscara cirúrgica, logo que chegam ao espaço do JI e antes de 
contactar com crianças ou outros adultos. 

o Todas as crianças devem realizar higienização das mãos e troca de calçado, logo que chegam ao 
espaço do JI e antes de contactar com outras crianças e adultos. 

o Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto 
escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando 
contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente;  

 Organização dos horários e circuitos 
o Os pais/encarregados de educação devem respeitar os horários de entrada e de saída 

desfasados definidos, em setembro, para evitar o cruzamento de pessoas. 
o Pessoas externas ao processo educativo (fornecedores), só excecionalmente podem entrar no 

estabelecimento educativo, de máscara e evitando o contacto com as crianças. 
o A deslocação para as refeições deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças.  

 Definir circuitos de entrada e saída e dentro do espaço do JI (ver ponto Organização de 
circulação interna). 

o Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 
estritamente necessário. 

         

Horário do JI Horário  
Educadora Irene M. 

Horário  
AO Sónia Ladeira 

Horário  
AO Célia   

7h.30  - 18h30 9h.00  -  12h00 
13h.30  - 15h.30 

7h.30  - 13h30 13h00  - 19h00 

 

 Funções e substituições 

Horário  
Educadora 

Horário  
AO Sónia Ladeira 

Horário  
AO Célia   

Funções   
atividade 
pedagógica e 
supervisão 
organizacional. 

Funções  
AAAF de manhã e almoço. 
Apoio ao tempo letivo.  
Higienização: 

Do refeitório e louças. 
De brinquedos. 
Três vezes de manhã de 
mesas e puxadores, botões e 
acessórios em instalações 
sanitárias. 

Descontaminação das 
superfícies utilizadas entre trocas 
de turno. 

Funções  
AAAF de tarde. 
Apoio ao tempo letivo.  
Higienização:  

Acompanhamento das crianças na higiene 
oral. 
Três vezes de tarde de mesas e puxadores, 
botões e acessórios em instalações sanitárias. 
Higienização dos WC no final de almoço.  
De brinquedos. 

Ao final do dia higienização dos WC e do espaço 
lúdico e de todos os brinquedos. 

 

 Organização de circulação interna  
Circuitos para EE e técnicos de apoio a crianças 

o Os pais/encarregados de educação, em caso de necessidade só poderão entrar para o 
hall de entrada e logo de seguida para a sala de atendimento e de apoio ao aluno. 

o Os técnicos farão o mesmo circuito mas terão que primeiro trocar o calçado na área 
suja, colocar a máscara e higienizar as mãos. 
Circuitos para crianças e PD e PND 

o A área suja, para os adultos, ficará no hall de entrada para que troquem o calçado 
higienizem as mãos e adultos coloquem as máscaras e ainda guardem os seus pertences em 
cabides marcados para o efeito. Esta área será higienizada após todos terem chegado. De 
seguida dirige-se para o espaço de receção e atividades com as crianças, seguindo os limites 
definidos no chão para circulação. 

o As crianças entram logo para o espaço da sala de atividades onde existe uma área 
definida para troca de calçado e área será higienizada após a criança ter feito a troca, bem 
como higienizada o calçado. 

o De seguida criança e ou adulto dirigem-se para o espaço das atividades. 
o Durante o tempo letivo e AAAF a casa de banho utilizada pelas crianças será a que fica 

junto ao refeitório para a higienização dos dentes também após o almoço. 
Circuito para fornecedor de refeições  
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o O elemento que transporta as refeições deverá estar protegido com máscara e deixar 
à porta do refeitório (porta traseira do estabelecimento e direta para o exterior), em 
espaço para o efeito, os transportadores dos alimentos e levar os que são do dia anterior 
que já estarão lá colocados. 

 Organização dos espaços  
As salas de atividades serão organizadas de modo a: 

o Os espaços que não sejam necessários irão estar encerrados. 
o Criar espaços “sujos” e espaços “limpos” onde as crianças e adultos deixem o calçado à entrada, 

solicitando aos encarregados de educação que levem calçado extra (de uso exclusivo no JI). 
o Disponibilizar a solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos recintos.  
o Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando 

a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.  
o Materiais que possam ser facilmente higienizados e substituídos semanalmente por outros para 

não criar desinteresse nas atividades. 
o Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do 

mesmo entre utilizações caso o material não seja suficiente.   
o Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas nos 

momentos de atividades lúdicas diversas, de refeição e de higienização das mãos e higiene oral, 
sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

o Mesas de trabalho e refeitório, orientadas no mesmo sentido e os lugares devem estar 
marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico - marcação de mesas e 
cadeiras por criança. 

o Devem ser definidos circuitos de circulação interna (ver ponto Organização 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.  

o Os equipamentos usados no exterior devem ser higienizados após a utilização das crianças. 
o Deverá ser organizada a distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e funcionários nos 

diferentes espaços. 
o Lista confirmada dos contactos de emergência das crianças. 

Salas de refeições irá ser organizadas para que: 
o Todos os funcionários utilizem máscara, enquanto acompanham as crianças. 
o Haverá lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de 

distanciamento e higiene, possível entre crianças. 
o A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças. 
o Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta. 
o Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
o As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre 

profissionais. 
Instalações sanitárias irão ser organizadas para que: 

o Evitar as concentrações nas idas à casa de banho e após a utilização, por criança, ser higienizada.  
o Devem estar equipadas com dispositivo doseador de sabão líquido e toalhetes de papel de uso 

único gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 
 Sala de apoio a crianças com outros técnicos e EE  irá ser organizadas para que: 

o Devem ser definidos circuitos de circulação interna(ver ponto Organização de circulação 
interna). 

o Devem usar máscara e trocar de calçado na zona suja, desinfetar as mãos e evitar o contacto 
com as outras crianças. 

o A sala após a sua utilização será logo desinfetada.  
Sala de isolamento irá ser organizadas para que: 

o Seja uma área de isolamento, com saída rápida e fácil para o exterior, devidamente equipada 
com cadeira, água, alguns alimentos não perecíveis (bolachas) e com acesso a instalação sanitária. 

o A definição deste espaço encontra-se assinalada na planta do espaço a utilizar no edifício, por 
ser a que melhores acessos tem para Wc e saída de emergência da área de isolamento. 

o A criança caso possa e consiga ficará isolada sozinha, caso não consiga estará acompanhada por 
uma AO, designada e devidamente protegida, segundo o protocolo de segurança. 

 Organização das atividades letivas e AAAF 
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Planeamento e gestão curricular  
o Em matéria de planeamento e gestão curricular, no ano letivo de 2020/2021, deve o docente 

seguir as presentes orientações, relativamente ao regime presencial:  
o 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, que continuam a 
constituir-se como os documentos curriculares para efeitos de planificação, realização e avaliação 
do ensino e aprendizagem no pré-escolar.  

o Deverá ser assegurado o apoio individualizado, às crianças que necessitem, envolvendo a EMAEI 
no acompanhamento da criança em estreita articulação com o docente e a família. 

o No âmbito das atividades de caráter artístico e cultural, o docente, deve planificar a 
concretização de atividades, programas e projetos artísticos e culturais, devendo adequá-los aos 
regimes previstos. Deve ainda o docente articular as suas ações com entidades e agentes 
culturais, promovendo parcerias e operacionalizando a realização destas atividades, 
designadamente, visitas de estudo, oficinas de formação e outras atividades de âmbito artístico e 
cultural.  

o No âmbito das atividades desportivas, o docente deve proceder à sua planificação, adequando-
as às orientações em vigor das autoridades de saúde.  

o Pese embora a recomendação de distanciamento físico, importa não perder de vista a 
importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de 
brincar. 

o Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e 
cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis e 
considerando ainda 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.  

o Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, e as alterações das suas rotinas 
e ouvindo as suas opiniões e sugestões, levando-as a compreender a importância das novas 
rotinas e 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.  

o Planear atividades e projetos, organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das 
atividades, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver/ organizar, tendo em conta 
o contexto atual, bem como realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças 
elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do jardim-de-infância e/ou da sua 
sala.  

o Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como 
recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de 
visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças 
de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

o Desenvolver as atividades, preferencialmente individualmente ou em pequenos grupos, quando 
necessário. 

o Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins) evitando 
grandes concentrações. 

o Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 
o Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação, assegurando que os 
objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações. 

o Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 
individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com 
o docente e a família. 

 Higienização das mãos, dos espaços e materiais 
o Será elaborado um plano de higienização dos espaços e equipamentos que deverá estar afixado 

em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com funções de limpeza.  
o  Deverá ser assegurada a ventilação dos espaços mantendo, se possível as janelas e/ou portas 

das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não 
comprometendo a segurança das crianças. 

o Antes da reabertura dos estabelecimentos, já foi feita uma limpeza geral e desinfeção das 
instalações. 
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o Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações 
e que ao utilizar materiais da sala não partilhem objetos sempre possível. 

o Assegurar a existência de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza 
dos edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS.  

o Os materiais e produtos de limpeza para os procedimentos de desinfeção e limpeza dos edifícios 
escolares, deverão estar de acordo com as Orientações previstas na legislação para o efeito 
(Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE)).  

o A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos 
específicos pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção. 

o Deve ser reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos 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. 

o O calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os 
dias, após a saída da criança e dos adultos. 

o Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 
 Plano de higienização dos espaços e equipamentos  
o O plano de higienização deverá estar afixado em local visível e acessível. 
o Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados e constar 

as fichas técnicas dos produtos e serão fornecidos pela junta de freguesia.  
o O dispensador de solução à base de álcool que poderão ser portáteis ou fixos deverão estar à 

entrada e à saída das instalações definidas. 
o Os materiais utilizados no exterior (triciclos, escorrega, baloiços, tabela de basquete) devem ser 

higienizados entre troca de turnos e quando muito utilizados, várias vezes ao dia. 
o Qualquer material antes de ser guardado deve ser higienizado. 
o Os materiais da sala serão devidamente desinfetados entre utilizações. 
o Todo o espaço utilizado e materiais será higienizado diariamente em diferentes momentos: 

 Lavagem dos brinquedos regularmente e, ao final do dia, a sua desinfeção mais 
profunda. 

 Mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - 3 vezes no período 
da manhã e 3 vezes período da tarde. 

 Descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno. 
 Higienização dos lavatórios nos WC após a higiene oral de cada criança. 
 Higienização dos WC no final de almoço e da higiene oral de todas as crianças.  
 Ao final do dia higienização dos espaços utilizados e de todos os brinquedos do espaço 

utilizado. 
o Será criado um dossier com as fichas técnicas dos produtos utilizados e onde constarão também 

os registos da limpeza com a identificação e a frequência com que é realizada a 
desinfeção/higinização e os produtos que oram utilizados, bem como uma cópia do plano de 
higienização. 

o Os caixotes o lixo, existentes no edifício, devem ser revestidos com dois sacos de plástico no seu 
interior. 

o O fardamento deve ser acondicionado em dois sacos plásticos e ser encaminhado para a escola 
sede do Agrupamento, diariamente. 

 Código de conduta para conter a propagação do novo coronavírus. 
o Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e ainda encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos). 
o Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA trocar calçado e cumprir os circuitos 

definidos para circulação.  
o Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos.  
o Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de banho e 

sempre que necessário;  
o Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  
o Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  
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o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  
o Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

 Como atuar perante um caso suspeito 
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. 

 

Perante a identificação de um caso suspeito os devem: 
o Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos previamente e 

tendo em atenção a localização do referido espaço e medir a temperatura. 
o Através de uma lista atualizada de contactos, informar de imediato os pais/encarregados de 

educação do caso suspeito para levar a criança e ao mesmo tempo contactar o SNS 24 (808 24 24 
24). 

o Informar o diretor. 
o Todos os encarregados de educação devem ser avisados de que houve um caso suspeito, 

respeitando o dever de sigilo de informações pessoais da criança em causa. 
 Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção 
o Perante um caso confirmado deverão todos os intervenientes do JI (crianças e profissionais) 

proceder a uma despistagem do vírus. 
o Deverá dar-se inicio ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de 

acordo com as orientações da direção do Agrupamento. 
o Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área 

de isolamento. 
o Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco de plástico e resistentes, 

fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser 
colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 
ecopontos). 

o Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, 
fechado. 

 Intervenientes  
o Dado não haver equipas para rotatividade, a equipa é fixa. 
o A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua 

substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, é da 
responsabilidade da direção. 

Intervenientes 

Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar 

Crianças – utilizadores do espaço 

PD – educadora e PND _ AO Sónia Ladeira e AO Alice Oliveira - utilizadoras do espaço 

Fornecedores do almoço e outros - sendo pessoas externas ao processo educativo,  

A terapeuta da fala sendo pessoa externa mas que faz parte dos recursos do JI.  
 

Planta dos espaços a utilizar 

Planta geral do 
edifício 

Plano 1 – plano 
escolhido 

Plano 2 Plano  

  
  

Legenda  

 Zonas de espaços a utilizar pelos pais/EE e ou outros técnicos 

 Zonas de espaços a utilizar pelas crianças - almoço tempo letivo e AAAF e passagem de espaços 

 Zona de confinamento 

 Zona de espaços de passagem e uso esporádico 

 Zonas de espaços fechados 

tel:%20808%2024%2024%2024
tel:%20808%2024%2024%2024
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/isolamento/
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 Zonas de espaço de área suja 

 Zonas de espaço de arrumos de material escolar, de limpeza e cozinha 

 Zonas de espaço de receção das refeições 
 


