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I. INTRODUÇÃO 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial 

de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias 

fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a transmissão do vírus, 

prestar os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 

Após ter decretado duas semanas de interrupção letiva, em vigor até ao dia 5 de fevereiro de 

2021, a Presidência do Conselho de Ministros, no Decreto n.º 3-D/2021, de 29 de janeiro, decretou, a 

partir do dia 8 de fevereiro de 2021, as atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino 

suspensas em regime presencial, sendo retomadas em regime não presencial a 15 de março de 2021. 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de 

garganta) e dores musculares generalizadas. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações e da sociedade. Assim, foram analisadas todas as Orientações da Direção 

Geral de Saúde, onde constam os pontos importantes na prevenção e controlo da transmissão da 

COVID-19. 

Tendo consciência do carácter excecional do momento, devido ao novo Coronavírus, que 

provoca a doença COVID-19, o Centro Social Padres Redentoristas irá abrir as valências de Escola 

Básica do 1.º Ciclo e Centro de Ocupação de Tempos Livres, tendo em conta as diretrizes das entidades 

competentes, de modo a que a abertura seja feita por forma a minimizar o impacto negativo no 

desenvolvimento e bem-estar das crianças. 

 

II. PREPARAÇÃO PRÉVIA À ABERTURA  

Como Estabelecimento de Ensino, a Instituição procurou estar devidamente preparada para a 

abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta 

doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência, elaborados de acordo com 

as Orientações emitidas pela DGS. Todos os profissionais, bem como as crianças e os seus 

Encarregados de Educação estão informados relativamente às normas de conduta do espaço e medidas 

de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. A informação está afixada em locais visíveis do 

Estabelecimento. Neste plano constam todas as alterações relativas à organização e funcionamento da 

EB1.  

Assim sendo, para a organização da abertura desta resposta social foram constituídos quatro 

grupos, correspondendo cada um a um ano de escolaridade, que irão ter circuitos separados, evitando 

a interação entre alunos, professores, técnicas e auxiliares. Cada grupo é constituído pela turma A e B 

de cada ano, que não poderão ultrapassar os 20 alunos por turma. 

A Instituição dispõe de espaços que não serão utilizados após a abertura da EB1 e que serão 

encerrados. 
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As atividades letivas decorrerão sempre na sala de cada grupo/turma, sendo utilizadas apenas 

duas salas por grupo, localizadas lado a lado.  

A Instituição procurou assegurar a existência das condições necessárias para adotar as medidas 

recomendadas. 

Antes da reabertura da resposta da EB1 será feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações. 

 

III. MEDIDAS GERAIS 

Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 na Instituição serão os que 

constam no Plano de Contingência da Instituição, que foi divulgado a todos os profissionais (pessoal 

docente e não docente) da resposta social. Será enviado por email e publicado no Site da Instituição, 

sempre que surja uma nova versão. Existe uma área de isolamento devidamente equipada e com 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 toda a informação relativa aos Encarregados 

de Educação estão atualizados. As equipas de colaboradores estão formadas, de modo a garantir a 

substituição de qualquer um, na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento. 

O Estabelecimento está devidamente preparado para a abordagem de casos suspeitos de 

COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e 

atualização dos seus Planos de Contingência, elaborados de acordo com as Orientações emitidas pela 

DGS. 

A Instituição assegurou a existência das condições necessárias para adotar as medidas 

recomendadas. 

Na manutenção do distanciamento físico: 

a) Organização das crianças em grupos durante o período de tempo em que permanecem na 

Instituição; 

b) As crianças da EB1 não manterão contacto com crianças de outra valência; 

c) Cada sala será utilizada apenas pelo mesmo grupo de crianças; 

d) Os espaços que não são necessários para o alargamento dos grupos, em virtude da sua 

divisão estão encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições.  

A organização foi feita, de forma a evitar o cruzamento entre pessoas: 

a) Definição de horários de entrada e de saída desfasados, sempre que possível, para evitar o 

cruzamento de pessoas que não sejam do mesmo grupo; 

b) Organização de circuitos de entrada e saída das salas e espaços de atividades para cada 

grupo; 

c) À chegada e saída da EB1, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo 

seu Encarregado de Educação, ou pessoa por ele designada, na porta principal do Colégio, estando 

proibida a circulação dos mesmos dentro do Estabelecimento; 

d) O acesso à sala será limitado apenas aos profissionais e crianças afetos à mesma. 
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No acesso ao Estabelecimento deve-se acautelar a higienização das mãos à entrada e à saída, 

com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). Sempre que possível, as portas permanecerão 

abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies, assim como as janelas e/ou portas das salas, 

de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não comprometendo a segurança 

das crianças. 

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

a) A deslocação para a sala de refeições será desfasada para diminuir o cruzamento de 

pessoas; 

b) Antes do consumo das refeições, as crianças devem lavar as mãos e, caso necessário, ser 

ajudadas para a realização do procedimento de forma correta; 

c) Os lugares estarão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre pessoas; 

d) Será realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno 

(mesas, cadeiras, entre outras). 

As crianças, bem como os profissionais com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, não 

devem apresentar-se na Instituição. Devem contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas 

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

pelos profissionais de saúde. 

 

IV - MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

O funcionamento da Eb1/CATL consiste num modelo básico simples (funcionamento em bolha), 

que pretende assegurar o ensino presencial de todos os alunos. Isto significa que será mais fácil, se 

nalgum grupo surgir um caso positivo por COVID-19, identificar a rede de contactos. O grupo poderá ser 

enviado para casa para cumprir o período de quarentena, caso as Autoridades de Saúde Local assim o 

determinem. Nessa situação enveredar-se-á por uma modalidade de Ensino Remoto de Emergência, 

cumprindo as normas definidas no nosso Plano de Ensino@Distância.  

Num cenário desta natureza, a restante comunidade escolar continuará a frequentar a Escola 

depois da mesma ser devidamente higienizada.  

Todas as situações de casos suspeitos ou positivos serão reportadas ao Delegado de Saúde, 

que dará as devidas instruções, sendo a comunidade educativa informada logo que tenha autorização 

para o fazer e tenha conhecimento das medidas a adotar.  

Durante o presente ano letivo, foram, e continuarão a ser, seguidas as orientações da DGS 

relativamente às medidas a implementar nas Escolas.  

 

V. HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL 

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) 

ou alguns dias (plástico e aço inoxidável). 
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Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. 

A Instituição estabeleceu um Plano de Higienização que tem por referência a 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”. 

Todos os procedimentos adotados pela Instituição estão definidos no Plano de Higienização, que 

se encontra afixado e foi dado a conhecer a todos os funcionários e Encarregados de Educação. Na 

Instituição existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas, e, muitas vezes, 

por períodos 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 

isolamento de casos suspeitos de COVID-19, refeitórios, instalações sanitárias, alas de funcionários e 

salas de atividades. 

Cada sala de atividades terá um dispensador de solução à base de álcool para se desinfetarem 

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

Sempre que possível, e assegurando as devidas condições de segurança, manter-se-ão 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 e dos 

restantes espaços e equipamentos, pelo menos duas a três vezes ao dia. 

Sempre que possível será assegurado que as crianças não partilhem objetos. A utilização de 

materiais pedagógicos (giz, apagador) implicará a desinfeção das mãos entre utilizações. 

 

VI. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. 

Os Encarregados de Educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados para levar 

a criança e serão aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito. Este contacto, mediante autorização dos Encarregados de Educação, 

será feito na EB1, devendo de seguida proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

Todos os Encarregados de Educação devem ser informados, em caso de existência de um caso 

suspeito no Estabelecimento. 

A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, bem como 

dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos 

próximos. Para o efeito, a Instituição tem atualizados os contactos das Autoridades de Saúde 

territorialmente competentes. 

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

área de isolamento, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS. 

Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de plástico 

e resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e, 
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posteriormente, devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos, após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

 

VII. INSTALAÇÕES 

 

1. Serviços e Recursos Humanos 

A reabertura da valência da EB1 será nas instalações do Colégio Nossa Senhora do Rosário, 

mantendo-se o horário normal de funcionamento (07:30h. – 19:00h.). Os alunos deverão permanecer na 

Instituição o tempo estritamente necessário. O horário não letivo dos alunos será assegurado pela 

valência de CATL. Os horários letivos serão dados a conhecer aos Encarregados de Educação antes 

do início do ano letivo. 

A Instituição continuará a estimular a adoção do teletrabalho nas reuniões de docentes, 

procurando, desta forma, garantir o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde 

competentes e as normas em vigor, nomeadamente para garantir sempre as condições de 

distanciamento social. O atendimento presencial aos Encarregados de Educação, por parte dos 

professores e/ou equipa técnica, é substituído, sempre que possível, por contacto via email ou 

videoconferência. 

Os grupos referentes a cada ano de escolaridade funcionarão sempre com o mesmo docente e 

com as mesmas duas auxiliares, sendo as entradas e saídas da responsabilidade das mesmas. 

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

procedimentos de acesso aos espaços, quer pelos funcionários, quer pelas crianças.  

 

2. Entrada das Crianças  

A entrada das crianças da EB1 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, privilegiando o lado direito; 

• O adulto deve, na entrada para a Instituição, respeitar as normas de distanciamento social, 

sendo proibidos os ajuntamentos;  

• Os pais não poderão entrar na Instituição; 

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

mesmo adulto; 

• Os pais deverão usar máscara na entrega das crianças; 

• As crianças só podem entrar na Instituição até à hora do início da atividade letiva. Após este 

horário não será permitida a entrada do aluno, sem aviso prévio ou mediante apresentação de uma 

justificação válida; 

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

necessários de casa para a Instituição;  
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• O lanche da manhã deverá ir acondicionado numa lancheira/embalagem de plástico, para 

que possa ser desinfetado à chegada; 

• As crianças deverão limpar os pés no tapete próprio da entrada, para que seja feita a 

higienização do calçado; 

• Na entrada, estará uma colaboradora que fará a monitorização da temperatura corporal dos 

alunos; 

• Na entrada para as salas, os alunos utilizarão apenas o lado direito do corredor e, na saída 

das mesmas, apenas o lado esquerdo. Estes percursos estarão devidamente assinalados com setas 

cor-de-laranja; 

• Será feita a higienização das mãos e dos pertences estritamente necessários das crianças 

(capa de trabalhos de casa e lancheira), antes de se dirigirem à respetiva sala de atividades. 

 

3. Saída das Crianças 

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

do seguinte percurso: 

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

mesmo adulto;  

• A entrega das crianças aos Encarregados de Educação será feita por uma colaboradora na 

porta principal do Colégio e em horário estabelecido, no início do ano letivo; 

• No caso de haver fila de espera na entrada do Colégio, deverão ser respeitadas as distâncias 

mínimas de segurança; 

• Os pais deverão usar máscara na recolha das crianças. 

 

4. Entrada de Funcionários 

A entrada 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 da 

cave, em frente ao ginásio; 

• À entrada estará um tapete, onde os colaboradores farão a higienização do calçado; 

• Os colaboradores terão, à entrada, máscaras cirúrgicas para colocarem; 

• Caso tragam máscaras de casa, deverão retirá-las e colocá-las no caixote do lixo, que se 

encontra no mesmo local; 

• À entrada estará uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das 

mãos;  

• À entrada cada colaborador fará a monitorização da temperatura corporal; 

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

necessidade de troca de equipamento; 

• Cada colaborador deverá dirigir-se à sua área de serviço. 
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5. Saída de Funcionários 

A saída dos funcionários do Colégio far-se-á de acordo com as seguintes normas e através do 

seguinte percurso: 

• A saída dos colaboradores far-se-á pelo portão lateral, cuja rampa dá acesso ao hall da cave, 

em frente ao ginásio; 

• À saída estará uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das 

mãos; 

• Caso o colaborador tenha necessidade de sair na sua hora de pausa, deverá repetir o mesmo 

procedimento. 

 

6. Entrada e Saída de pessoas externas ao Colégio 

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 garantida 

a circulação dos mesmos sem se cruzarem com as crianças. 

A entrada e saída de pessoas externas ao Colégio será feita de acordo com as normas já 

referidas e pelo portão lateral, cuja rampa dá acesso ao hall da cave, em frente ao ginásio. 

 

7. Seccionamento do Espaço 

• A cada grupo de crianças foi atribuída uma sala da Instituição; 

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

a impedir um maior cruzamento de pessoas; 

• Os percursos foram assinalados com setas cor-de-laranja; 

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

dimensão e características da mesma; 

• As idas à casa de banho pelas crianças serão feitas individualmente e salvaguardando uma 

correta higienização, evitando concentrações nesses espaços; 

• 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. 

 

8. Disposição e Organização da Sala de Aula 

Nas salas devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do 

espaço entre pessoas. Para tal: 

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

estrutura física das salas; 
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• As mesas foram dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 

as crianças viradas de frente umas para as outras; 

• As mesas foram dispostas com o distanciamento mínimo de 1 metro, sendo disponibilizada 

uma mesa para cada aluno. 

Assegurar-se-á, sempre que possível, que as crianças não partilhem objetos ou que os mesmos 

sejam devidamente desinfetados entre utilizações: 

• Garantimos o material individual necessário para cada atividade; 

• As crianças não podem trazer brinquedos ou outros objetos não necessários de casa; 

• Foram removidos das salas todos os acessórios não essenciais para as atividades letivas, 

reforçando-se a limpeza e desinfeção regular de todos os outros; 

• As mochilas não serão utilizadas para o transporte diário do material escolar. Permanecerão, 

sempre que possível, na Escola; 

• Qualquer material didático necessário para a realização de trabalhos de casa será 

acondicionado numa capa plástica A4, a qual será desinfetada aquando da entrada na Instituição; 

• O estojo e todo o material escolar pedido pelo professor titular permanecerá na sala 

devidamente acondicionado, não saindo da Instituição; 

• Cada criança terá a sua secretária e cadeira individual na sala de aula, que estará organizada 

com o material escolar do aluno; 

• 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.  

 

9. Secretaria 

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. 

O pagamento das mensalidades deverá ser feito 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. 
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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. 

 

10. Refeitório 

1. A organização e utilização do refeitório acautela o respeito pelas regras de distanciamento 

físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de crianças; 

2. As entradas e saídas dos refeitórios serão em horários desfasados, passando a haver dois 

horários de almoço;  

3. 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; 

4. 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); 

5. As ementas estarão afixadas no placard que se encontra na entrada do Colégio e divulgadas 

no Site da instituição; 

6. A deslocação para o refeitório será desfasada e em fila indiana para diminuir o cruzamento 

de crianças e colaboradores.  

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: 

a. O refeitório será desinfetado antes e após cada utilização com produtos recomendados; 

b. O mesmo será feito regularmente ao longo do dia e no final do dia; 

c.  A utilização de luvas descartáveis por parte das colaboradoras do refeitório não substituirá a 

frequente higienização das mãos; 

d.  No ato de servir as refeições devem ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, 

espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos de distribuição; 

e.  As luvas deverão ser trocadas com frequência, efetuando a higienização das mãos antes da 

sua colocação e após a sua remoção. 

 

11. Ginásio  

O Ginásio do Centro Social Padres Redentoristas estará ao serviço dos alunos da EB1/CATL.. 

Para que tal pudesse acontecer foi analisada a Orientação n.º 030/2020 de 29/05/2020, da Direção Geral 

de Saúde e na Orientação, atualizada a 25/08/2020, sobre Atividade Física e Desporto em Espaços de 

Prática de Exercício Físico e Desporto, onde constam medidas adicionais que devem ser tomadas para 

assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. Entretanto, o Ministério da 
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Educação, em conjunto com a DGS, emitiu um documento com as orientações para a realização em 

regime presencial das aulas práticas de Educação Física.  

Nesta fase de desconfinamento não está previsto os alunos utilizarem o ginásio. 

As atividades desportivas em EB1 e CATL serão, sempre que possível, no campo de futebol da 

Instituição, com a redução dos grupos para 10 alunos. 

Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de exercício físico 

e desporto serão submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 da DGS, 

nomeadamente de materiais que possam ser partilhados. 

As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes estratégias de 

redução do risco de contágio por SARS-CoV-2 na comunidade, assim sendo, será assegurado o 

distanciamento físico mínimo de pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício 

físico e desporto dos alunos. 

 

12. Piscina  

A Piscina do Centro Social Padres Redentoristas estará encerrada até autorização para a 

abertura pelas autoridades competentes.  

 

13. Pátio exterior 

O pátio será subdividido. O pátio coberto será dividido, mas devidamente demarcado com cones 

de sinalização, para que não haja contacto entre grupos. O mesmo acontecerá com o campo de futebol. 

A utilização destes dois espaços exteriores será feita alternadamente pelos grupos da EB1, de 

modo a que não haja contacto entre ambos. 

As crianças de EB1 não utilizarão os brinquedos fixos no exterior. 

Nos dias em que as condições atmosféricas não permitam a permanência das crianças no pátio 

exterior, os alunos permanecerão em CATL nas salas de aulas respetivas. 

 

VIII. 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. 

 

IX. PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

Na planificação das atividades serão tidos em consideração os riscos inerentes. As atividades 

podem ser categorizadas com as designações “muito baixo”, “baixo”, “moderado”, “elevado” ou “muito 

elevado”. Assim, inicialmente, não serão realizadas atividades que pressuponham saídas para o exterior 

da Instituição, por apresentarem um risco “elevado”/”muito elevado”. 

As atividades serão planificadas de modo a privilegiar atividades ao ar livre e aquelas que se 

realizem no interior irão respeitar sempre o distanciamento entre as crianças, de forma a promover o seu 

desenvolvimento físico, social e emocional. 
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Durante as atividades organizadas no exterior, caso as mesmas venham a ser realizadas, devem 

ser garantidas as medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

A planificação das atividades será atualizada, de acordo com a evolução da situação de 

pandemia. 

 

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização da EB1 foi adaptada à situação atual em que nos encontramos.  

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

privilegiando os meios digitais. 

Apesar de garantirmos uma redução do cruzamento de grupos e de crianças procurámos fazê-

lo, de forma a não comprometer a necessidade da interação das crianças. Pretende-se que a criança se 

adapte a novas regras sobre o uso dos espaços. 

Estamos convictos de que as crianças precisam de afetos, de desenvolvimento, de crescimento, 

de partilha, de interação e de práticas pedagógicas. É sabido que a criança e o brincar estão no centro 

da ação, pelo que o cumprimento das orientações deverá respeitar este enquadramento. 

Apesar da nova realidade, toda a Comunidade Educativa está a trabalhar e continuará a fazê-lo 

para que o bem-estar e a segurança das crianças da Instituição sejam garantidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


