PLANO DE AÇÃO COVID-19
Pensar a intervenção pedagógica – em tempo de desconfinamento – plano de regresso
ao JI em 2020/2021
Este Plano aplica-se ao tempo letivo e à extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e
Apoio às Famílias (AAAF do Jardim de infância de Giesteira).


Só existe um grupo de crianças. Se este tiver mais de 12/13 crianças irá ser dividido em dois, para
evitar a proximidade física e minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus.
 Na(s) sala(s) de atividades e para garantir a higienização diária dos materiais e garantir o
distanciamento físico, foram retirados móveis e selecionados materiais para as crianças utilizarem
quando se desenvolverem as atividades.
 De forma a permitir garantir a segurança das crianças, gestão de funcionários e de organização de
limpeza e higienização dos espaços, só irão ser utilizados os espaços dos WC da sala das AAAF, a sala
das AAAF, a sala de contingência (se necessário), 2 salas do JI, os WC das salas do JI, o refeitório, o
polivalente e o espaço exterior.
 As crianças serão entregues/recebidas, no JI, individualmente na porta traseira, do estabelecimento
e recebidas por um profissional destacado para o efeito.
 Não existe ar condicionado.
 Antes da reabertura dos estabelecimentos, será feita uma limpeza geral e desinfeção das
instalações.
Condições gerais necessárias para adotar como medidas preventivas:
 Entregar aos pais/encarregados de educação, pessoal docente e não docente um guião de apoio ao
funcionamento das regras estabelecidas. Esta informação deve estar afixada em locais visíveis na
entrada do JI e/ou ser enviada por via eletrónica.
 Todos os funcionários devem usar equipamentos de proteção, tais como máscaras cirúrgicas, logo
que chegam ao espaço do JI e antes de contactar com crianças ou outros adultos.
 As crianças serão entregues/recebidas, à entrada e saída do JI, individualmente na porta definida
para tal, do estabelecimento e recebidas por um profissional destacado para o efeito.
 Na entrada do JI estará a solução antissética de base alcoólica.
 As crianças trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do JI. Este
calçado extra permanece no estabelecimento, sendo higienizado, após a saída da criança. Os
adultos cumprem a mesma orientação.
 Definir com os pais/encarregados de educação horários de entrada e de saída desfasados para
evitar o cruzamento de pessoas.
 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.
 Os espaços que não sejam necessários irão estar encerrados.
 Deverá ser assegurado que os materiais da sala são devidamente desinfetados entre utilizações,
que as crianças não tragam brinquedos de casa e que ao utilizar materiais da sala não partilhem
objetos sempre possível.
 Pedir aos pais/encarregados de educações que não deixem as crianças levar brinquedos ou outros
objetos que não sejam necessários de casa para o JI.
 Remover da zona de brincar brinquedos e objetos que não possam ser lavados e não essenciais.
 Crianças que apresentam ou apresentaram durante a noite febre não entram.







Caso um funcionário adoeça ou outra situação impeça a sua presença, a direção indicará quem o
substitua.
Lista confirmada dos contactos de emergência das crianças e de emergência.
Os pais/encarregados de educação serão contactados por telemóvel e outras informações seguirão
por email.
Nesta fase, devem-se cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais.
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 realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.

Organização dos espaços






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.
Organizar os espaços para que garantam o distanciamento físico nos momentos de atividades
lúdicas diversas, de refeição e de higienização das mãos.
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)
Definir com as crianças circuitos dentro do espaço do JI.

As salas de atividades irão ser organizadas para que tenham:
o Mesas de trabalho orientadas no mesmo sentido.
o espaços no chão, individualizados, para brinquem com brinquedos escolhidos por cada
criança, de forma a não haver partilha de brinquedos.
Salas de refeições irá ser organizadas para que:
o
o

o
o
o
o

Todos os funcionários utilizem máscara, enquanto acompanham as crianças.
Haverá lugares marcados, de forma a assegurar ao máximo as medidas de
distanciamento e higiene, possível entre crianças - marcação de mesas e cadeiras por
criança.
A deslocação para a mesa irá ser organizada de forma a não haver cruzamento de crianças.
Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o
façam de forma correta.
Garantir que não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
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
o

Estejam 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.
Ida ao Wc de forma individual e após a utilização por criança ser higienizada.

Sala de isolamento irá ser organizada 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 melhor acesso 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, protegida.

Organização das atividades letivas e AAAF





















Deverá ser organizada a distribuição das crianças pelos espaços lúdicos e funcionários nos
diferentes espaços.
Criar uma rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os
fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE.
Garantir o direito das crianças ao brincar, pese embora as regras atuais de distanciamento físico.
Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas
das mesmas.
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.
Adequar a organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.
Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins).
Estabelecer diferentes circuitos de circulação no espaço das mesas de trabalho, bem como de
acesso a outros espaços, sempre que possível.
Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade.
Ter apenas os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas.
Planear alterações das rotinas, atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem
desenvolver, tendo em conta o contexto atual.
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.
Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando
possível.
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.
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.
Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
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.
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.

Organização dos horários
Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente
necessário.
JI
7h.30 -----------------------19h00
PD e PND
Educadora ___________ 9h00-12h00 -------------------- 13h30- 15h30
AO Susana Arede _________ 7h30 --------------------------13h30
AO Fátima Tavares _______13h00 -------------------------19h00
POC Rosa Ferreira _______ 9h30 -------------------------16h30

Higienização das mãos, dos espaços e materiais


Os materiais para os procedimentos de desinfeção e limpeza deverão ser adequados, serão
solicitados à junta de freguesia.











O dispensador de solução à base de álcool está à entrada e à saída das instalações definidas para
tal e na sala de atividades lúdicas – serão portáteis e já se encontram no Jardim-de-infância.
Todo o espaço utilizado será higienizado diariamente em diferentes momentos:
o Lavar os brinquedos regularmente e ao final do dia a sua desinfeção mais profunda, sendo
só utilizado passado dois dias, pelo que haverá necessidade de rotatividade de brinquedos.
o Mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias - 3 vezes no período da
manhã e 3 vezes período da tarde.
Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos específicos
pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção.
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
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 calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os
dias, após a saída da criança e dos adultos.

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:
 Encaminhar o caso suspeito para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no plano de
contingência e medir a temperatura.
 Contactar 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).
 Informar o diretor.
 Todos os encarregados de educação devem ser avisados de que houve um caso suspeito.

Como atuar posteriormente para limpeza e desinfeção







Perante um caso confirmado deverão todos os intervenientes do JI(crianças e profissionais)
proceder a uma despistagem do vírus.
Deverá dar-se início ao plano de mitigação e protocolo de desinfeção e limpeza dos espaços, de
acordo com as orientações da direção do Agrupamento.
Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área
de isolamento.
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).
Sempre que seja necessário, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.

Intervenientes
A rotatividade é realizada semanalmente entre as duas assistentes operacionais.
Intervenientes
Famílias – entrega das crianças, não entram no espaço escolar.
Crianças – utilizadores do espaço.
PD – educadora – utilizadora do espaço.

PND _ AO Susana Arede; AO Alice Fátima Tavares; POC- Rosa Ferreira – utilizadoras do espaço.
Fornecedores do almoço e outros - Sendo pessoas externas ao processo educativo, só
excecionalmente podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com
máscara, evitando o contacto com as crianças.
A terapeuta da fala irá entrar e sair pela porta utilizada por todos (e terá a sala exclusiva gabinete- que após a sua utilização será logo desinfetada) e sempre, de forma segura, com
máscara, evitando o contacto com as outras crianças.
Os professores das expressões musical e físico-motora, entram pela porta utilizada por todos e
realizarão as atividades na 2ª sala do JI ou no exterior (sempre que possível) e, sempre, de forma
segura, com máscara, evitando o contacto com as outras crianças.

Funções e horários
Educadora – atividade pedagógica e supervisão organizacional.
9h.00-12h00 ---------------------- 13h.30- 15h.30
AO – Susana Arede
AAAF de manhã.
Apoio ao tempo letivo.
7h.30 13h30
Almoço.
Descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno.
AO – Fátima Tavares
AAAF de tarde.
13h00
Apoio ao tempo letivo.
19h00
Descontaminação das superfícies utilizadas na sala e WC das AAAF.
Higienização dos WC e do espaço lúdico e de brinquedos ao final do dia.
POC – Rosa Ferreira

9h 30- 16h30

Higienização:
de mesas e puxadores, botões e acessórios em instalações sanitárias.
da sala das AAAF de manhã (quando não estiver a ser utilizada- depois das
9h)
Higienização:
do refeitório e louças.
dos WC no final de almoço.
dos WC e do espaço lúdico e de brinquedos ao final do dia.

Planta dos espaços a utilizar
Zona exterior

Zona exterior

