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Ano letivo 2020 -2021 em contexto presencial, na Educação Pré-Escolar. 
 

 
Cumpre este documento determinar e dar continuidade a um conjunto de procedimentos 

específicos implementados, monitorizados e avaliados em junho e julho de 2020, a serem 

aplicados no próximo ano letivo 2020/2021. A estes procedimentos, subjaz as orientações 

da tutela, nomeadamente através dos documentos emanados pela Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, Direção Geral de Educação, e Direção Geral de saúde. 

 

 
Horário de funcionamento do jardim de infância. 
Procedimentos de entrega e saída das crianças. 

 

 
Prolongamento 

da manhã 
Componente 

letiva 
Almoço AAAF Prolongamento 

da tarde 

8h- 9h 

Sala de 

acolhimento 

 
9.00-1130.h 
13.00-15.30 

 
Sala de 

atividades 

 
11.30 -13.00 

 
refeitório 

 
15.30- 17.30 

 
Sala de 

Atividades 

 
17.30-19 

 
Sala de 

acolhimento 
(em função do número 
de crianças poderá ser 

necessário 
providenciar mais 

outro espaço) 

 
 

 

 Horário letivo das Educadoras ajustado ao horário de almoço. (9h-11.30h- 13h- 
15.30h)

 
 

 Organização da AAAF garantindo que cada grupo é acompanhado pela sua 
assistente técnica até às 17.30h evitando o contacto com espaços e crianças de 
grupos diferentes.

 Horários das Assistentes ajustados à organização das AAAF

 

 As crianças deverão respeitar os horários do jardim de infância, com uma 

tolerância de 30 m no início da manhã para as crianças que frequentam pela 

primeira vez. Em casos especiais de incumprimento, há a obrigatoriedade de aviso 

prévio.
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 Sempre que haja necessidade de sair fora do horário previsto, os encarregados de 

educação deverão contactar a escola atempadamente para que não haja tempos 

de espera e concentração de adultos no espaço exterior. As crianças serão 

igualmente entregues ao encarregado de educação por uma assistente.

 
 Não devem as crianças permanecer no jardim de infância por período superior ao 

estritamente necessário.

 
 À chegada deverão higienizar as mãos com o gel desinfetante que se encontra no 

portão e serão trocados os sapatos às crianças. Não sendo possível, deverão 

passar com os sapatos por um tapete desinfetante.

 
  As crianças, são entregues ao portão pelo seu encarregado de educação ou por 

pessoa por ele designada e recebidas por assistentes destacadas para o efeito, 

evitando a circulação de pessoas externas no interior do recinto. (Espaço de 

Recreio)

Os adultos que acompanham as crianças vindas de casa, deverão usar máscara e 

respeitar entre si, o distanciamento de segurança. 

 

 A entrada e saída das crianças far-se-á pelo portão pequeno exterior, reservando o 

portão grande unicamente á circulação de automóveis.

 
 As crianças são encaminhadas para o espaço interior, por uma assistente, 

utilizando a porta da sala do acolhimento e ou porta exterior da sala

 
 As crianças deverão trazer no primeiro dia, um saco com duas mudas de roupa 

completa, um casaco fino a bata, (preferencialmente 2), dois sacos de plástico 

para devolver a casa no final do dia caso haja roupa suja. Deverá estar 

devidamente identificada com o nome da criança e o grupo a que pertence.

 
 Deverão trazer no início da semana uma garrafa de água.

 
 As crianças deverão usar roupa o mais confortável e pratica possível, permitindo 

uma maior autonomia.

 
 São proibidos quaisquer brinquedos trazidos de casa.



4 

Escola sede: Escola Secundária Infante D. Henrique, Largo Alexandre Sá Pinto n.º 46, 4050 – 027 Porto 
Tel.: 226 052 860       E-mail: direcao@infante.pt     N. contribuinte: 600084299   

  

 

Organização dos Espaços 
 

 Garantir a utilização dos espaços exteriores (recreio) no respeito pela necessidade 

de distanciamento, evitando a sua partilha por crianças de grupos diferentes, quer 

da educação Pré-Escolar, quer do primeiro Ciclo. São criados espaços reservados a 

cada grupo. Relativamente aos brinquedos do recreio, estes serão utilizados de 

forma escalonada e com a devida higienização entre a sua utilização.

 
 Será privilegiado o grupo /sala

 
 Cada grupo ocupará a sua sala, maximizando o espaço físico entre as crianças 

quando estão em mesas.

 
 Será garantida a existência de material individual necessário para cada atividade.

 

 A utilização das instalações sanitárias é organizada tendo em conta o número de 

crianças por grupo e desfasada entre grupos. As crianças serão acompanhadas por 

um adulto de maneira a maximizar os comportamentos corretos de higiene.

 
  O refeitório estará organizado por forma a garantir o distanciamento possível 

entre cada criança. Cada grupo terá a sua mesa reservada, devidamente sinalizada.

 
 Estão definidos circuitos de circulação para entradas e saídas devidamente 

sinalizadas e de fácil compreensão pelas crianças.

 
 
 

 

Rotinas de higienização e segurança 
 
 

 Todos os adultos estão obrigados ao uso de máscara enquanto permanecem no 

recinto da escola seja interior ou exterior (Recreio). Considera-se igualmente 

espaço exterior toda a área de estacionamento e corredor de entrada de acesso 

ao portao do recreio.
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 Os espaços são higienizados sempre que necessário e obrigatoriamente duas 

vezes ao dia. As salas são higienizadas no final da manhã e no final da tarde.

 
 Nas casas de banho os secadores de mãos serão substituídos por toalhetes de 

papel.

 
 

Práticas pedagógicas 
 

 

 Relativamente à prática pedagógica, as docentes desenvolverão as atividades, 

respeitando as normas de segurança nas dinâmicas de interação das crianças 

entre si, das crianças com os adultos, e dos adultos entre si, tendo em conta o 

bem-estar emocional, a importância das aprendizagens e o seu desenvolvimento.

 
 Serão privilegiados, sempre que possível, o desenvolvimento de atividades 

em espaço aberto ao ar livre.

 
 As atividades serão desenvolvidas preferencialmente em contexto de pequeno 

grupo ou individualmente quando possível.

 
 Serão assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças 

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes de apoio à intervenção precoce. Este 

trabalho será acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com as educadoras/os e com as equipas 

locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI).

 
 

 
Contacto e atendimento aos Encarregados de Educação 

 

Mantem-se igualmente o atendimento semanal aos pais, de acordo com o horário 

e calendário a estipular no início do ano para os diferentes grupos. 

Neste contacto, será privilegiado a via digital ou telefónica no contacto com os 

Encarregados de Educação utilizando a plataforma Google Meet. Nos casos em 

que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser 

preferencialmente individuais, ou em pequenos grupos, respeitando as medidas 

de higiene e distanciamento. 
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Da atuação perante um caso Suspeito 
 

 Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de 

educação), este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de 

isolamento, pelos circuitos definidos no Pano de Contingência. Sempre que se 

trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na sala 

de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, 

nomeadamente quanto à higienização das mãos.

 
 Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas 

criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações 

fornecida.

 
 As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso 

suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

Saúde Pública aos contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos 

devem manter atualizados os contactos das Autoridades de Saúde 

territorialmente competentes.

 
  Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo 

encarregado de educação.

 
  Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito, bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da 

DGS.

 
 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois 

sacos de plástico, resistentes, 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).

 
 No regresso, após a doença as crianças terão obrigatoriamente de apresentar 

declaração medica que ateste que pode frequentar a escola.

 
 Qualquer medicação só poderá ser administrada com prescrição médica.
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Contactos 
 

Os contactos devem ser feitos pelos seguintes números: 937156794 ou 226001154 

Email : escolabomsucesso.ji@infante,pt 

 

 

Porto, Jardim de Infância Bom Sucesso, 8 setembro 2021 

Departamento de Educação Pré-Escolar 
 

As docentes 
Alda Tinoco, Ana Isabel Amaral,  Ana Maria Melo, Elisabete Oliveira e Paula Matos. 
 

A coordenadora de departamento 
 Paula Matos 
 
 
 
Documento aprovado pelo Conselho Pedagógico em 15 de Setembro de 2021. 
A Presidente do Conselho Pedagógico 
Isabel Sá Costa 
 


