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Ano Escolar de 2019 / 2020 

ESCOLA BÁSICA DE MORTÁGUA 

 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO PARA REABERTURA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  

PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2020 

 

A fim de preparar o regresso das crianças da educação pré-escolar às atividades presenciais, a partir do dia 01 

de junho de 2020, atendendo às orientações emanadas pela DGEstE e pela Direção-Geral de Saúde, incluindo 

regras de lotação, proteção e distanciamento físico, que mitiguem a possibilidade de contágio da COVID-19, 

garantindo a segurança da nossa comunidade educativa e tendo em conta as condições físicas da Escola, no 

respeito pelas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE), estabelecem-se as seguintes 

regras e orientações:  

 

I - MEDIDAS GERAIS 

1. As crianças serão entregues à porta da Escola Básica pelo seu Encarregado de Educação, ou por pessoa por ele 
designada, e recebidas por um(a) Assistente Operacional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de 
pessoas externas no interior do recinto. 

2. Será 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.  

3. 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.  

 

II - ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS  

1. Funcionamento das atividades entre as 09:00 e as 17:30 horas. 

2. A criança não permanecerá no Jardim de Infância por período superior ao estritamente necessário. 

3. Na organização da rotina diária, serão desfasados os momentos de permanência dos diferentes grupos de crianças 
no recreio. Os equipamentos serão higienizados após a utilização de cada grupo.  

4. Os transportes escolares chegarão à escola a partir das 8:30 horas e iniciarão o regresso às 17:30 horas. 
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III – ENTRADA e SAÍDA DA ESCOLA e CIRCULAÇÃO DENTRO DO RECINTO ESCOLAR: 

1. A entrada na escola será pela entrada principal para os Grupos G3-A; G3-B e G5-B e pela porta do corredor central 
do Jardim de Infância para os Grupos G4-A; G4-B e G5-A.  

2. A saída da escola será pela entrada principal para os Grupos G3-A; G3-B e G5-B e pela porta do corredor central do 
Jardim de Infância para os Grupos G4-A; G4-B e G5-A. 

Os percursos terão que obedecer a circuitos que estarão devidamente assinalados no chão (interior e exterior) com 
setas de cores: 

- azul - para a entrada na escola; 

 - castanho - para acesso às salas; 

 - verde - para acesso aos refeitórios; 

- laranja - para acesso aos espaços de recreio; 

 - amarelo - para a saída da escola; 

- vermelho - para acesso à sala de isolamento. 

3. O acesso ao refeitório do Jardim de Infância será feito pela porta 40 do corredor central do Jardim de Infância.  

4. O acesso ao refeitório do 1.º Ciclo, para as crianças dos Grupos G5-A e G5-B, será feito pela porta 17 do corredor 
central da EB1. 

5. A saída do refeitório do Jardim de Infância será feita pela porta 41. 

6. A saída do refeitório do 1.º Ciclo será feita pela porta 18. 

7. As crianças, educadoras e funcionários devem respeitar as orientações referentes a circuitos e procedimentos no 
interior da escola, de forma a evitar a concentração de pessoas.  

 

IV – ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: 

1. As crianças e o pessoal docente e não docente serão organizados em salas ou outros espaços, de forma a evitar o 
contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

2. Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades (depois de organizado todo o 
espaço, em virtude das regras de segurança e higiene a cumprir) estarão encerrados. Esta medida não se aplica às 
salas de refeições. 

3. Serão privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime rotativo dos 
grupos. 

4. Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o normal 
funcionamento das atividades pedagógicas. 

5. Serão criados espaços “sujos” e espaços “limpos”. 
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6. As crianças terão que trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do Jardim de 
Infância. Este calçado extra permanece na escola, sendo higienizado, todos os dias, após a saída da criança. O 
Pessoal Docente e Não Docente deverá cumprir a mesma orientação. 

7. Será garantida a existência de material individual necessário para cada atividade. 
8. Serão removidos, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas. 

9. Os encarregados de educação não podem deixar as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não 
necessários. 

 

V – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ADEQUADAS 

1. Serão transmitidas 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. Haverá uma atenção redobrada 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.  

2. Serão fomentadas conversas com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e serão ouvidas as suas 
opiniões e sugestões.  

3. Será realizado o registo das novas regras de segurança e elaborar-se-ão com as crianças cartazes, panfletos, etc., 
afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala. 

4. Serão planeadas atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em conta o 
contexto atual.  

5. Serão privilegiadas atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas 
suas características, apresentam maior risco de contaminação.  

6. Sempre que possível, os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre utilizações.  

7. Se alguma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, será assegurado o apoio individualizado, 
envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com a educadora e a família.  

8. O contacto com as famílias à entrada da instituição, deve respeitar 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.  

9. Nesta fase, serão canceladas todas as festas e reuniões de encarregados de educação presenciais. 

10. Poderão ser adotadas estratégias que se entendam ser as mais adequadas designadamente quanto à substituição 
das educadoras e locais das atividades, garantindo a maior eficácia das medidas de contenção do novo coronavírus. 

 

VI – REFEITÓRIO: 

 Durante o período de refeições, serão respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e higiene:  

1. a deslocação para a sala de refeições será desfasada para evitar o cruzamento de crianças; 

2. antes e depois das refeições, as crianças lavam as mãos acompanhadas, para que o façam de forma correta;  
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3. os lugares serão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre crianças;  

4. será realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas; 

5. não serão partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

6. nas salas de refeições, todos os funcionários utilizarão máscara, enquanto acompanham as crianças.  
 

 

VII – OUTRAS CONSIDERAÇÕES:  

1. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas com barreira de segurança e 
janelas que não estejam ao alcance), serão mantidas as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma 
melhor circulação do ar. 

2. Serão cumpridas as normas exigidas para limpeza e higienização, tanto referente à frequência e periodicidade, 
como a equipamento de proteção individual; 

3. Em situação suspeita ou doença, não levar as crianças para a Escola e contactar o SNS24, informando a Escola 
para o email institucional aemortagua@aemrt.pt ou por telefone; 

4. Os encarregados de educação devem enviar diariamente lenços de papel para o seu educando; 

5. As crianças só deverão trazer mochila se necessitarem dela para transportar o lanche da manhã; 

6. As crianças deverão trazer uma nova muda de roupa e levar a que têm na escola; 

7. As crianças não usarão máscara; 

8. A comunicação educadora/encarregado(a) de educação deixará de ser feita através da caderneta e passará a fazer-

se por email; 

9. Toda a comunidade educativa terá um papel essencial no sentido de garantir as condições necessárias para que as 
crianças possam frequentar a educação pré-escolar com o máximo de segurança. 

 

Neste contexto, a organização do ambiente educativo foi repensada e planeada, tendo em conta a situação que 
vivemos, no respeito pelas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e em consonância com as 
orientações emanadas da DGS. 
 

Nota: Aconselha-se a consulta do Plano de Contingência do Agrupamento, na sua versão atualizada, disponível em 
http://www.aemrt.pt . 

 

Mortágua, 27 de maio de 2020 
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