
INFORMAÇÃO 

Assunto: Medidas adotadas no Centro Social e Cultural de Barroselas para a Resposta Social 

Jardim de Infância, segundo Orientação do Ministério da Educação e do Ministério do 

Trabalho e de Solidariedade Social, de 22 de maio de 2020. 

- A Instituição possui um Plano de Contingência, desde 06 de março, já do vosso 

conhecimento. Foi atualizado a 15 de maio de 2020 para as creches e a 25 de maio de 2020 

para o Jardim de Infância (em anexo). 

- Criámos uma área de isolamento, devidamente equipada, e circuitos necessários para um 

ocasional caso suspeito entrar e sair da área de isolamento. 

- Todas as áreas da Instituição estão equipadas com solução à base de álcool para desinfeção 

das mãos. 

- Sempre que possível, os grupos serão divididos mediante o número de crianças e organizados 

em salas fixas. 

- Maximizaremos, sempre que possível, o distanciamento físico entre crianças, com a criação 

de atividades, de forma a proporcionar o melhor para a criança.  

- A sesta do Jardim de Infância será temporariamente suspensa. 

- A limpeza e higienização dos espaços é feita em conformidade com a Orientação 014/2020 da 

DGS.  Será realizada várias vezes ao dia e sempre que necessário. 

- Foram criadas áreas “sujas” para as funcionárias, onde se desinfetam, medem a temperatura, 

trocam de calçado, vestem bata para poder entrar na Instituição. A área “suja” dos utentes 

será para trocar o calçado das crianças. 

- Foi dada formação interna a todas as funcionárias sobre procedimentos e formas de atuação. 

- Estão definidos horários e circuitos de forma a evitar cruzamentos de crianças nos 

corredores, áreas de refeição e áreas exteriores. 

- O acesso a cada sala é limitado apenas ao pessoal afeto à mesma. 

- Garantimos, sempre que possível, o material individual necessário para cada atividade. 

- Toda a alimentação será devidamente confecionada, dando primazia aos legumes cozinhados 

(evitar legumes crus) e fruta assada ou cozida. 

- Todas as salas possuem porta para o exterior, o que facilita a circulação das crianças e do ar. 

- Perante um caso suspeito, a Instituição ativará as medidas do plano de contingência e 

informará todos os Encarregados de Educação. 

- Os Encarregados de Educação têm que informar a Instituição, caso o seu educando esteja 

com sintomas Covid-19 ou em contacto com algum caso suspeito. 

- Solicitamos que os Encarregados de Educação atualizem os contactos, para podermos ligar 

em caso de emergência. 



- Qualquer recado ou informação deverão ser dados à funcionária que receber as crianças ou 

via telefone. 

- Recomendamos a receção e entrega das crianças na Instituição, de forma a evitar a utilização 

do autocarro e da carrinha uma vez que, devido às novas medidas, possuem uma capacidade 

inferior a 50% da sua lotação,  e as crianças podem cruzar-se com as das outras respostas 

sociais.  

- As crianças devem permanecer apenas o tempo estritamente necessário na Instituição, pelo 

que solicitamos que os pais/encarregados de educação nos indiquem o horário pretendido. Só 

com a vossa ajuda conseguiremos que os grupos das crianças não se juntem. 

- As crianças devem ser entregues individualmente, pelo seu encarregado de educação, no 

portão do lado dos CTT, evitando aglomerações à entrada. Enquanto esperam, no lado de fora 

das nossas instalações, agradecemos que seja respeitado o distanciamento social e que os 

pais/encarregados de educação coloquem máscara para a receção e entrega do seu educando. 

- É recomendável que o número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança seja 

limitado. 

- Não são permitidos brinquedos ou qualquer objeto externo ao jardim de infância. Os 

encarregados de educação deverão entregar muda de roupa (crianças dos 3 anos ou outra, 

caso necessite), um calçado da criança, as batas e sacos para colocar a roupa suja, numa saca 

plástica fechada e devidamente identificada.  

- A roupa suja deverá ser lavada a 60º. 

- Não será administrada qualquer medicação às crianças e não poderá haver frequência do 

jardim de infância em caso de febre. Aconselhamos a avaliação dos sintomas e a medição 

diária da febre. 

- Não é permitida a entrada a fornecedores ou pessoas externas ao serviço. 

- Enviamos, em anexo, as medidas preventivas relativas ao Jardim de Infância.  

- A nossa prioridade é a segurança e a saúde das crianças e das funcionárias. Com a 

colaboração de todos acreditamos que vamos conseguir superar esta fase. 

Estaremos ao dispor para qualquer dúvida ou sugestão. 

Barroselas, 27 de maio de 2020. 

 

Cumprimentos, 

 

A Coordenadora 

Claúdia Lemos 

 

 

 


