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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as normas do Governo, através do Decreto-Lei nº10-A/2020 que aprovou um 

conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-

19, entre as quais a suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas dos equipamentos 

sociais de apoio à primeira infância, a 16 de março de 2020, foram suspensas as aulas presenciais, 

bem como todos os eventos calendarizados na Instituição; foram encerrados espaços; foi suspenso o 

atendimento presencial nos diferentes serviços existentes, medidas estas adotadas com carácter 

preventivo, de forma a contribuir para os esforços nacionais de contenção do contágio da doença 

provocada pelo coronavírus.  

No Plano de Desconfinamento pós-estado de emergência divulgado pelo governo consta a 

reabertura de Creche a partir de 18 de maio.  

Ainda que tendo consciência do carácter excecional do momento, devido ao novo coronavírus, que 

provoca a doença covid-19, o Centro Social Padres Redentoristas irá abrir a valência de Creche, tendo 

em conta as diretrizes da DGS, de modo, a que a abertura seja feita de modo a minimizar o impacto 

negativo no desenvolvimento e bem-estar das crianças. 

 

2. MEDIDAS GERAIS 

 

• Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de ensino 

serão os que constam no plano de contingência da Instituição. 

• Existe uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água, alguns alimentos não 

perecíveis, máscaras, luvas, toalhetes, termómetro e acesso a instalação sanitária. 

• Estão definidos os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento. 

• Os contactos de emergência das crianças e do fluxo de informação aos encarregados de educação 

estão atualizados. 

• As equipas de pessoal estão formadas de modo a garantir a substituição de qualquer colaborador 

na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento. 

• A divulgação do Plano de Desconfinamento foi feita a todos os profissionais (pessoal docente e 

não docente) da resposta social, via e-mail, encontrando-se o mesmo afixado no placard de 

informação no bar do pessoal. 

• É feita a constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à 

COVID-19. 

 

3. INSTALAÇÕES  

 

Serviços e Recursos Humanos  

• A reabertura da valência de Creche será nas instalações do Colégio Nossa Senhora do Rosário, 

mantendo-se o horário normal de funcionamento (07:30 – 19:00). 



• Estará assegurado o funcionamento de todos os serviços, ainda que nem todos os colaboradores 

iniciem as suas funções, de forma presencial, nessa data. A Instituição continuará a estimular a 

adoção de teletrabalho procurando, desta forma, garantir o cumprimento das recomendações das 

autoridades de saúde competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente garantir sempre 

as condições de distanciamento social.  

• Estará assegurado o funcionamento de todos os serviços, exceto as atividades extracurriculares, 

que serão retomadas assim que exista indicação e condições adequadas para serem realizadas. 

• A Instituição continuará a estimular o contacto à distância com as crianças do Jardim de Infância, 

como tem vindo a ser feito, até que seja reiniciado o trabalho presencial previsto para 1 de junho. 

• Foi elaborada uma escala de serviço de modo a que, sempre que possível, seja levada a cabo uma 

política de rotação, assegurando o normal funcionamento da Instituição. 

 

Embora as instalações do Colégio permaneçam abertas durante o dia, serão definidos novos 

procedimentos de acesso aos espaços, assim como novos horários de atendimento presencial para a 

comunidade educativa.  

 

A entrada e saída das crianças no Colégio far-se-á de acordo com as seguintes normas e através do 

seguinte percurso: 

• A entrada será feita pela porta principal do Colégio;  

• Os pais não poderão entrar na Instituição; 

• A entrega e receção das crianças deverá ser feita de forma individual, preferencialmente sempre 

pelo mesmo adulto;  

• Os carrinhos ou cadeirinhas de transporte de crianças não poderão entrar nem permanecer na 

Instituição. Será atribuída uma cadeirinha a cada criança, de forma a ser utilizada exclusivamente 

pela mesma; 

• Os pais devem certificar-se que as crianças não levam brinquedos ou outros objetos não 

necessários de casa para a Creche;  

• As chuchas que irão ser usadas na Instituição terão de ficar na Instituição; 

• As crianças terão de ter na Instituição calçado para usar apenas no interior da mesma, que será 

colocado antes de entrar na sala de atividades e retirado para a entrega das crianças; 

• As crianças deverão ter ainda na Instituição duas mudas de roupa devidamente identificadas e com 

os respetivos sacos de plástico, pois no caso de devolução de roupa ou de calçado sujo, será feita 

dentro de um saco de plástico fechado e devidamente identificado; 

• Na entrada estará uma colaboradora conhecida por todas as crianças para as receber e orientar 

até à respetiva sala de atividades; 

• A colaboradora, ao receber a criança, medirá a temperatura da mesma. Não será permitida a 

permanência da criança na Instituição caso apresente 38º C ou mais. Não será efetuado qualquer 

registo sobre o resultado da referida avaliação; 

• Será feita a higienização das mãos das crianças assim que chegam à Instituição; 



• A entrega das crianças será, da mesma forma, feita por uma colaboradora conhecida pelas 

crianças e respetivos familiares na porta principal do Colégio; 

• Os procedimentos habituais de registo de entrega e recolha das crianças por parte dos pais serão 

realizados pelas colaboradoras responsáveis pela criança; 

• No caso de haver fila de espera para na entrada da Instituição, deverão ser respeitadas as 

distâncias mínimas de segurança; 

• Estará ainda à entrada/saída do Colégio, um caixote do lixo onde deverão colocar todo o material 

considerado inutilizado (nomeadamente as máscaras), retirado à entrada/saída da Instituição.  

• Os pais deverão usar máscara na entrega e recolha das crianças. 

 

Organização Geral: Seccionamento do Espaço  

 

• A cada grupo de crianças foi atribuída uma sala da Instituição de acordo com a sua idade. 

• Foram definidos circuitos de entrada e saída da sala de atividades para cada grupo, de forma a 

impedir um maior cruzamento de pessoas. 

• Cada sala de atividades será utilizada pelo mesmo grupo de crianças, de acordo com a dimensão e 

características da mesma. 

• Os espaços não necessários encontram-se devidamente encerrados e/ou identificados com 

sinalética referente à interdição ao seu acesso. 

• Os portões e portas manter-se-ão abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies, 

desde que não se ponha em causa a segurança das crianças. 

 

Organização Geral: Disposição da Sala de Atividades 

 

• A sala de atividades garante uma maximização do espaço entre crianças de forma a garantir o 

distanciamento físico recomendado pela DGS. 

• As mesas encontram-se dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com a 

estrutura física das salas e para que as crianças não estejam viradas de frente umas para as 

outras. 

• Será garantida a renovação frequente do ar, preferencialmente, através da abertura das portas e 

das janelas. 

 

Plano de Atividades 

 

Serão garantidas todas as atividades sociopedagógicas desenvolvidas em Creche, tendo em conta as 

normas da DGS, e tentando, na medida do possível, respeitar o distanciamento entre as crianças, mas de 

modo a promover, da melhor forma, o seu desenvolvimento físico, social e emocional. 

 

 



A entrada e saída dos colaboradores no Colégio far-se-á de acordo com as seguintes normas e 

através do seguinte percurso: 

 

• A entrada dos colaboradores far-se-á pelo portão lateral, cuja rampa dá acesso ao hall do rés-do-

chão, em frente ao ginásio, onde deverão tirar o calçado que trazem do exterior, guardar num saco 

de plástico fechado e colocar o calçado destinado só para usar na Instituição; 

• Cada colaborador terá na Instituição um par de sapatos para uso exclusivo durante o período de 

trabalho prestado na mesma; 

• Cada colaborador terá, ainda, na Instituição uma muda de roupa para uma eventual necessidade 

de troca de equipamento; 

• No caso das colaboradoras que têm necessariamente de proceder à muda de roupa, devem dirigir-

se ao vestiário, onde só poderá permanecer uma colaboradora de cada vez; 

• Os colaboradores terão, à entrada, máscaras cirúrgicas que colocarão (retirando as que trazem de 

casa), solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos e ser-lhes-á 

medida a temperatura seguindo-se as mesmas normas aplicadas às crianças; 

• Estará ainda à entrada/saída do Colégio, um caixote do lixo onde deverão colocar as máscaras 

retiradas à entrada/saída da Instituição. 

 

 

A entrada e saída de pessoas externas ao Colégio far-se-á de acordo com as seguintes normas e 

através do seguinte percurso: 

 

• Sempre que se desloquem à Instituição fornecedores, prestadores de serviços para assistência 

e/ou reparações em que é indispensável o seu acesso ao interior do edifício, para além da 

obrigatoriedade do cumprimento dos procedimentos já referidos para os colaboradores, será ainda 

obrigatório o uso de protetores de calçado e será garantida a circulação dos mesmos sem se 

cruzarem com as crianças. 

 

Atendimento Presencial  

 

A Secretaria estará a funcionar de acordo com o seu horário habitual (8.30h.-12.30h. e das 14.00h – 

18.00h.), sendo privilegiados os contactos não presenciais. 

Qualquer tipo de pedido de informação, tanto por parte dos pais como dos serviços administrativos, 

deverá ser feito via telefone e/ou e-mail. 

Os pagamentos das mensalidades deverão ser feitos por transferência bancária. 

Caso se verifique a necessidade incontornável de atendimento presencial, só será permitida a 

permanência de uma pessoa de cada vez dentro do espaço de atendimento, de forma a respeitar a 

distância de segurança. No caso de haver fila de espera para o atendimento, esta deverá iniciar-se no 

exterior das instalações e respeitar as distâncias mínimas de segurança. 



Os procedimentos definidos para a ventilação, higienização e desinfeção do espaço, serão cumpridos 

sempre que termina cada atendimento e mais aprofundadamente no final do horário de funcionamento. 

Estes procedimentos serão assegurados pelas colaboradoras responsáveis pela limpeza. 

 

Procedimentos para Funcionamento dos Espaços  

 

No caso em que seja necessário o contacto físico de um colaborador com equipamentos ou superfícies 

diferentes das do seu posto de trabalho, nomeadamente por questões de assistência técnica, deverá ser 

providenciada a higienização dos equipamentos e das superfícies de contacto antes e após a intervenção, 

pelas colaboradoras responsáveis pela limpeza de acordo com o respetivo Plano de Higienização. 

 

 

4.PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

 

Higienização Ambiental na Instituição 

 

A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma prática 

recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários. 

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a 

alguns dias (plástico e aço inoxidável). 

Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia consoante a 

frequência de manipulação, de toque ou de utilização. 

As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. São exemplos 

destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de 

computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de 

lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, 

entre outros. 

No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas, e, 

muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais facilmente contaminadas e 

representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus.  

Assim, algumas áreas serão alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre 

que estejam em utilização, nomeadamente: 

• Áreas de contacto frequente 

• Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na Instituição; 

• Refeitórios; 

• Dormitórios; 

• Instalações sanitárias; 

• Salas de atividades. 



Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços serão ventilados, de acordo com as 

suas características, de forma a permitir a renovação do ar interior, idealmente, através de ventilação 

natural pela abertura de portas e janelas. 

Em caso de utilização de ar condicionado, será feita em modo de extração e nunca em modo de 

recirculação do ar. 

O equipamento será alvo de uma manutenção regular adequada. 

A Instituição estabeleceu um plano de higienização que tem por referência Informação da Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares e com a Orientação da Direção-Geral da Saúde sobre “Limpeza e 

desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”. 

 

Neste plano de higienização consta: 

A instituição procedeu à limpeza geral das instalações, antes da abertura. A higienização dos espaços 

foi feita em conformidade com a orientação 014/2020 da DGS. 

Os sanitários foram equipados com sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de 

uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos. 

Será feita a gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial. 

Cada sala de atividades terá um dispensador de solução à base de álcool para as pessoas 

desinfetarem as mãos à entrada e à saída e sempre que seja necessário. 

Sempre que possível, e assegurando as devidas condições de segurança, manter as janelas e portas 

abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço.  

Será assegurada a higienização frequente, dos locais mais suscetíveis de contaminação (como 

corrimãos, maçanetas de portas e janelas, interruptores e elevador) e os restantes espaços e 

equipamentos pelo menos duas a três vezes ao dia. 

Os objetos utilizados pelas crianças serão devidamente desinfetados entre utilizações, tais como os 

brinquedos e os materiais pedagógicos (lápis, pincéis). 

Será assegurado, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos. 

 

Durante a sesta, os catres (colchões) serão separados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas, 

garantindo-se a existência de um catre (colchão) por criança, e esta utilizará sempre o mesmo. Os 

serviços de limpeza e higienização serão reforçados antes e depois da sesta, de acordo com a Orientação 

14/2020 da DGS. 

 

Os produtos utilizados pela Instituição são os adequados e foram adquiridos respeitando a orientação 

14/2020 da DGS. 

       O plano de higienização é do conhecimento dos profissionais envolvidos e está afixado no placard de 

informação no bar do pessoal. 

Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as 

precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se 



proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante a 

limpeza e desinfeção. 

Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção do 

edifício e pela gestão de resíduos, será acautelada, sempre que possível, formação no âmbito das ações 

de desinfeção e sensibilização, nomeadamente em matéria de correto uso de EPI e materiais de limpeza. 

 

Refeitórios 

 

Organização 

1. A organização e utilização dos refeitórios acautela o respeito pelas regras de distanciamento físico 

entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de crianças.  

2. As crianças serão distribuídas para tomarem as refeições sempre no mesmo lugar. Os lugares 

estarão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre cada 

um. 

3. É incentivada a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes e depois das 

refeições), bem como uma limpeza frequente e individualizada dos equipamentos do refeitório 

(nomeadamente mesas e cadeiras). 

4. As ementas estarão afixadas no placard que se encontra na entrada do Colégio. 

 

Reforçar as Medidas de Higiene 

1. Será garantida uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, pelo pessoal responsável pela 

limpeza, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS. Os protocolos de limpeza e desinfeção 

serão intensificados, incluindo: 

• Desinfetar, várias vezes ao dia, e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas de 

contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.); 

• O Refeitório e o Dormitório serão desinfetados após cada utilização; 

• As salas de atividades serão higienizadas pelo menos duas vezes por dia; 

• Depois da receção das crianças, serão higienizadas as superfícies de contacto físico por um 

elemento responsável pelas limpezas afeto ao horário da manhã;  

• O mesmo será feito regularmente ao longo do dia e no final do dia por uma funcionária da limpeza 

afeta ao horário da tarde. 

 

2. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, os colaboradores sabem que: 

• O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e frequente 

higienização das mãos; 

• Os alimentos prontos para comer não podem ser tocados com as próprias mãos e serão utilizados 

utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos 

de distribuição; 

• Todos os alimentos serão servidos sem haver contacto direto com as mãos, utilizando utensílios 

adequados para o efeito como pinças, colheres, conchas, entre outros; 



• O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser substituído se 

danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um colaborador estiver a executar uma 

mesma tarefa continuadamente, as luvas terão de ser substituídas a cada quatro horas ou sempre 

que necessário. 

 

5.EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Serão disponibilizadas máscaras, luvas, viseiras e protetores de calçado a toda a comunidade – 

colaboradores, docentes e não docentes – sendo obrigatória a utilização de máscaras dentro das 

instalações. 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta fase foram cancelados os espetáculos, as festas internas, as reuniões de pais presenciais, 

as idas à praia, a natação, etc.  

 O projeto pedagógico da Creche, previsto no artigo 6.º da Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto 

sofreu as devidas adaptações, tendo sido eliminadas todas as atividades extra ou com participantes 

externos (com exceção de atividades terapêuticas e/ou de intervenção precoce na infância).  

 Os espaços foram organizados, optando pela desmaterialização e, quando possível, privilegiando 

os meios digitais. 

 Apesar de garantirmos uma redução do número de crianças por sala para que, na maior parte das 

atividades, seja maximizado o distanciamento entre as mesmas, procurámos fazê-lo de forma a não 

comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas. 

 Reforça-se ainda que a Creche é um lugar de afetos, de desenvolvimento, crescimento, de partilha, 

interação e de práticas pedagógicas, onde a criança e o brincar estão no centro da ação, pelo que o 

cumprimento das orientações deverão respeitar esse enquadramento. 


