
 
 

 
 

 
 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

PRÉ-ESCOLAR 

 

Apresentação 

Perante a intenção anunciada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de 
abril, sujeita a confirmação prévia, procede-se à elaboração deste plano de retorno às atividades 
presenciais na educação pré-escolar. Na ausência de indicações precisas por parte do Ministério 
da Educação e da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativamente a este assunto até ao dia 21 de 
maio, este plano orientou-se principalmente pelas orientações fornecidas relativamente às 
creches, mais concretamente a Orientação n.º 25/2020 da DGS, de 13/05/2020 e as Orientações 
para a Reabertura da Educação Pré-escolar (publicadas a 22 de maio) conjuntamente com a 
Orientação n.º 14/2020 da DGS, de 21/03/2020, e a Informação da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral da Saúde e a colaboração das 
Forças Armadas, recebida a 05/05/2020, relativas aos procedimentos de limpeza e desinfeção. A 
isto acresce-se os procedimentos já definidos no Plano de Contingência em vigor no 
agrupamento 

Face ao exposto, este plano considera-se inacabado, servindo de ponto de partida para todos os 
preparativos necessários e, na ausência ou envio tardio de orientações, servir como primeiro 
guião de organização e de atuação. 

 

1. Horário e funcionamento geral 

a. Situação em que não há necessidade de criar subgrupos (horário normal) – um só grupo por 
estabelecimento 

07:30 – Abertura (acolhimento de crianças) 
09:00 – Início das atividades 
11:00 – Intervalo (recreio) 
13:00 – Almoço 
14:30 – Início das atividades da tarde 
15:30 – Fim das atividades e entrega das crianças que não permanecem nas AAAF 
15:45 – Início das AAAF 
18:30 – Fim das AAAF e entrega das crianças  
19:00 – Fim da limpeza/desinfeção e encerramento do estabelecimento. 



 
 

 
 

 
 

 
b. Situação em que há necessidade de criar subgrupos ou há mais que um grupo por 
estabelecimento 

07:30 – Abertura (acolhimento de crianças) 
09:00 – Início das atividades 
10:30 – Intervalo (recreio) – 1.º turno (1/2 dos grupos ou subgrupos) 
11:00 – Intervalo (recreio) – 2.º turno (1/2 dos grupos ou subgrupos) 
13:00 – Almoço (caso seja possível acomodar as crianças no refeitório e nas salas preparadas 
para o efeito) 
12:30 – 13:15 - Almoço – 1.º turno 
13:15 – 13:30 – Desinfeção  Organização caso seja impossível a situação anterior 
13:30 – 14:15 – Almoço – 2.º turno 
14:15 – 14:30 - Desinfeção 
14:30 – Início das atividades da tarde 
15:30 – Fim das atividades e entrega das crianças que não permanecem nas AAAF 
15:45 – Início das AAAF 
18:30 – Fim das AAAF e entrega das crianças  
19:00 – Fim da limpeza/desinfeção e encerramento do estabelecimento. 

c) O acesso ao estabelecimento pelos adultos só pode ser feito usando máscara. 

 

2. Preparação dos espaços 

2.1 Limpeza e desinfeção: 

a) antes de 1 de junho, todas as salas e demais espaços a usar (incluindo os de circulação, 
sanitários …) são objeto de limpeza e desinfeção segundo a Orientação n.º 014/2020 da 
DGS, de 21/03/2020, ponto 4 (pp.7 a 14 e 13-14) que deve estar afixada em espaço 
acessível e ser do conhecimento de assistentes operacionais e responsáveis/coordenadores 
de estabelecimento; 

b) durante os intervalos e hora da refeição, a sala de aula é objeto de desinfeção, em 
especial os espaços e brinquedos mais usados recorrendo a pulverização de álcool ou 
desinfetante adequado; 

c) durante o processo referido na alínea anterior é realizada a renovação do ar através da 
abertura de janelas e portas para promover a circulação do ar e odores dos produtos 
desinfetantes; 

d) é proibido deslocar equipamento, brinquedos ou outros objetos de uma sala para a outra. 
Se tal for de todos necessário, na recolha e na entrega, o objeto é desinfetado; 

e) os equipamentos do recreio devem ser lavados diariamente, preferencialmente entre 
utilizações; 



 
 

 
 

 
 

f) os espaços de circulação devem ser lavados/desinfetados após a entrada e início das 
atividades (9:00 e 14:30), após os intervalos (11:30 e 15:45) e após o encerramento das 
AAAF (18:30); 

g) os equipamentos do refeitório usados por cada criança são desinfetados antes de nova 
utilização; 

h) o refeitório e os seus equipamentos são lavados/desinfetados após cada refeição; 

i) a limpeza/desinfeção dos sanitários deve ocorrer, no mínimo, a meio da manhã e da tarde e 
ao fim do dia (salvo casos específicos ou utilização por pessoa colocada na sala de 
isolamento, neste caso obedecendo aos pontos 5 e 6 da Orientação n.º 14/2020 da DGS, de 
21/03/2020 que devem estar afixados nesse espaço em local visível); 

j) para efeitos de desinfeção é de utilizar: 

 i. lixívia, conforme o anexo I da Orientação n.º 14/2020 da DGS, de 21/03/2020; 

 ii. álcool 70º para desinfeção rápida de superfícies e brinquedos; 

iii. ácido peracítico na diluição de 2mml por litro de água para desinfeção de superfícies, 
seguida de passagem de pano com àgua, conforme ficha técnica; 

k) os procedimentos de limpeza e desinfeção obedecem à Orientação n.º 14/2020 da DGS, 
de 21/03/2020, páginas 3 a 10, e a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares com a orientação da Direção-Geral da Saúde e a colaboração das Forças 
Armadas; 

l) a limpeza da área de isolamento sem uso segue a mesma frequência dos demais espaços; 

m) a limpeza da área de isolamento após ocupação de caso suspeito ocorre após 20 minutos 
da saída do ocupante, com recurso à solução de lixívia 1/50 e de acordo com o procedimento 
da Orientação n.º 14/2020 da DGS, de 21/03/2020, página 10, ponto 5, feita por assistente 
equipado conforme o anexo I da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a 
orientação da Direção-Geral da Saúde e a colaboração das Forças Armadas; 

n) a recolha do lixo é, no mínimo diária, sendo que o lixo de caso suspeito em área de 
isolamento é recolhido separadamente, tantas vezes quanto os casos.  

 

2.2 Salas: 

a) cada sala passa a ter uma ocupação que não pode ser superior a 13 crianças, metade do 
número máximo de crianças por grupo de educação pré-escolar (n.º 1, art.º 3.º Despacho 
Normativo n.º 3/2018); 

b) todos os objetos que sejam de difícil desinfeção são retirados da sala; 



 
 

 
 

 
 

c) as crianças devem ter a possibilidade de manterem entre si uma distância de segurança (1 
a 2 metros), devendo-se promover esse afastamento sem se inibir a socialização; 

d) havendo necessidade, deve-se ocupar outras salas livres do estabelecimento ou de outro 
estabelecimento do agrupamento mais próximo. Assim sendo, num cenário de duplicação dos 
grupos de crianças (subgrupos) ou inibição de transporte escolar para concretização do 
almoço, cumpre-se a seguinte distribuição: 

 . JI de Aldriz – transfere-se para a EB1 de Aldriz; 

 . JI de Ordonhe – ocupa outra sala disponível no edifício; 

 . JI S. Domingos – ocupa 3 a 4 salas da escola sede; 

 . JI/EB1 do Carvalhal – ocupa as duas salas do pré-escolar; 

 . JI/EB1 do Souto – ocupa as salas do pré-escolar e as necessárias do 1.º ciclo; 

 . JI de Pousadela – transfere-se para duas salas da EB1 de Pousadela; 

 . JI de Igreja – ocupa 1 a 2 salas na EB1 do Arraial; 

e) havendo duplicação das salas, os brinquedos/equipamentos da sala original do grupo, na 
medida do possível, são distribuídos pelos dois espaços afetos aos respetivos subgrupos; 

f) cada grupo/subgrupo de crianças fica afeto a uma sala, não podendo sair para outra; 

g) a cada grupo/subgrupo de crianças fica afeto uma assistente operacional que não pode 
deslocar-se a outro grupo; 

h) na sala, docentes, assistentes e crianças circulam sem o calçado de uso exterior, sendo 
recomendável o uso de calçado interno (a solicitar aos encarregados de educação) ou 
peúgas; 

i) durante as atividades, só têm acesso à sala as crianças afetas, a assistente operacional 
afeta ao grupo/subgrupo, a educadora e, no exercício das suas funções, o diretor, os seus 
coadjuvantes, inspetores e autoridades/profissionais de saúde e segurança; 

j) os pais, encarregados de educação e adultos autorizados a acompanhar as crianças não 
podem aceder à sala nem entrar no interior do estabelecimento; 

k) a cada entrada e saída da sala deve-se proceder à lavagem das mãos (preferencialmente) 
ou à desinfeção. 

 

2.3 Refeitórios: 

a) as refeições devem ser organizadas de forma a que cada criança ocupe uma mesa tendo 
um afastamento entre 1 a 2 metros; 



 
 

 
 

 
 

b) não havendo espaço suficiente no refeitório e existindo espaço, mesas e cadeiras 
suficientes, a sala pode ser usada como espaço para a refeição, procedendo-se aí aos 
mesmos cuidados de limpeza e desinfeção; 

c) havendo necessidade de utilizar o refeitório por turnos, procede-se conforme o exposto em 
Horário de funcionamento, alínea b); 

d) cada grupo de crianças é acompanhada por assistente operacional que não deve prestar 
apoio a outro grupo, salvo situações de risco grave; 

e) cada criança deve realizar as lavagens de mãos necessárias. 

 

2.4 Recreio: 

a) no espaço do recreio os grupos/subgrupos de crianças devem estar em espaços 
separados; 

b) sendo necessário pode-se aceder ao espaço de recreio por turnos de 30 minutos, 
antecipando o 1.º turno para as 10:30 e o 2.º turno para as 11:00; 

c) entre turnos, sendo possível, deve desinfetar-se os equipamentos mais usados; 

d) a monitorização do recreio deve ser feita por mais de um adulto (educadora ou não 
educadora) obedecendo à disponibilidade de recursos. 

 

2.5 Sala de isolamento e circuito de acesso: 

a) a sala de isolamento deve estar devidamente identificada a partir do exterior da mesma 

b) a sala de isolamento deve ter a possibilidade de efetuar chamadas telefónicas, cadeira, 
garrafa de água, alguns alimentos (pacote de bolachas) e acesso a sanitários; 

c) o acesso à sala de isolamento é sempre o percurso mais direto, logo que esteja sem 
pessoas (havendo, devem ser previamente retiradas); 

d) havendo uma deslocação para a sala de isolamento, o espaço de circulação deve ser 
limpo/desinfetado antes de ser reaberto à circulação. O mesmo sucede com o espaço 
ocupado pela pessoa que foi encaminhada para a área de isolamento; 

 

3. Recursos necessários 

Para garantir as condições de desinfeção e de proteção/prevenção de eventual contágio, será 
necessário a existência dos seguintes recursos: 

. máscaras,  



 
 

 
 

 
 

. luvas, 

. gel desinfetante, 

. dispensadores de gel desinfetante, 

. batas de proteção e/ou de pano, 

. desinfetante líquido, 

. borrifadores, 

. toucas, 

. baldes de limpeza diferenciados, 

. esfregonas diferenciadas, 

. sacos de lixo (mais grossos), 

. panos de limpeza reutilizáveis (laváveis e desinfetáveis),  

. papel de limpeza de superfícies, 

. álcool de 70º,  

. outros a determinar face ao desenrolar dos acontecimentos. 

 

4. Contactos e preparação dos grupos de crianças 

a) previamente é de realizar uma auscultação sobre a intenção dos encarregados de 
educação em que os seus educandos almocem no estabelecimento e, dessa, forma confirmar 
o número de crianças expectáveis; 

b) organizar os subgrupos de crianças, partindo-se do princípio que todos comparecem, para 
que, a partir do número que obriga à criação de subgrupos, possam ser devidamente 
distribuídas; 

c) atualizar os contactos dos encarregados de educação / pais / adultos autorizados 
colocando cópia da lista em local reservado, mas acessível a assistentes operacionais caso 
haja necessidade de contacto; 

d) informar os encarregados de educação / pais / adultos autorizados das novas normas a 
seguir, a saber: 

i. a entrega das crianças é feita à porta do estabelecimento, não podendo os pais, 
encarregados de educação ou adultos autorizados entrar no interior do estabelecimento; 



 
 

 
 

 
 

ii. enquanto aguardam pela entrega da criança, os adultos devem respeitar o 
distanciamento de segurança e usar máscara obrigatoriamente (caso passem o portão 
exterior); 

iii. a bata da criança permanece no JI, sendo vestida e despida no interior do 
estabelecimento com a ajuda de assistente operacional ou educadora, sendo entregue ao 
encarregado de educação, pai ou adulto autorizado no final da semana, ou quando a sujidade 
o justifique, para que a limpe e desinfete. Aconselha-se a aquisição de uma bata suplente e a 
existência de uma muda de roupa; 

iv. as crianças devem trazer calçado para interior (guardado na sala ou em espaço 
apropriado do estabelecimento) ou peúgas para uso no interior da sala, pois não poderão 
aceder à sala com calçado do exterior (a guardar no estabelecimento devidamente isolado); 

v. o lanche da criança deve vir devidamente isolado/embalado no interior da lancheira 
ou, de preferência, em um saco não reutilizável; 

vi. não é permitido trazer brinquedos ou outros objetos; 

vii. cada criança ficará com o seu grupo devendo ser previamente informada pelo seu 
encarregado de educação / pai / adulto autorizado que também a deverá sensibilizar para as 
novas práticas (lavagem de mãos, distanciamento…) e ambiente (adultos com máscaras …); 

e) no acolhimento (07:30 – 09:00 horas) a criança é colocada na sala a que pertence, tendo 
acompanhamento de assistente operacional; 

f) as saídas da sala para o recreio e refeitório são feitas em grupo com acompanhamento da 
assistente operacional afeta ao grupo, ou da educadora; 

g) as saídas isoladas da sala são feitas com acompanhamento de assistente operacional que, 
se não for a afeta ao grupo/subgrupo, deverá manter a distância possível, para além de estar 
devidamente equipada de máscara, luvas e bata. 

 

5. Distribuição do serviço 

5.1 Assistentes operacionais 

a) são divididas para o desempenho de três áreas de tarefas: acompanhamento de 
grupo/subgrupo de crianças; limpeza/desinfeção e apoio às refeições; e reforço; 

b) todas devem usar o equipamento básico de proteção (máscara; bata; calçado exclusivo para 
interior) sendo reforçado por outros itens consoante as necessidades; 

c) o horário das acompanhantes de grupo/subgrupo deve cobrir a permanência do 
grupo/subgrupo no estabelecimento (07:30 às 15:30, com pausa para almoço entre as 11:30 e 
12:30); 



 
 

 
 

 
 

d) o horário das responsáveis pela limpeza/desinfeção e apoio às refeições deve focalizar-se nos 
períodos mais favoráveis (11:00 às 14:00 horas e das 15:00 às 19:00 horas); 

e) o horário das de reforço é definido consoante as necessidades; 

f) cada assistente operacional deve, preferencialmente, estar afeto a um só estabelecimento; 

g) face às especificidades de cada estabelecimento e respetivas necessidades podem haver 
ajustes nos horários-base aqui indicados, desde que haja acordo entre as partes (assistente 
operacional e coordenador/responsável de estabelecimento); 

 

5.2 Educadoras 

a) mantém -se o horário presencial entregue no início do ano letivo; 

b) havendo a criação de subgrupos, a educadora divide o tempo diário entre os subgrupos de 
forma a que em cada semana, cada subgrupo tenha o mesmo número de horas com a 
educadora; 

c) sempre que muda de subgrupo, a educadora deve trocar de equipamento de proteção e 
respetiva lavagem/desinfeção de mãos; deve usar calçado exclusivo para interior. 

 

5.3 Técnicos AAAF 

a) regem-se pelo mesmo referido para as educadoras. 

 

 

Notas finais 

O exposto neste documento não dispensa a leitura dos documentos apropriados: Este 
documento serve para operacionalizar a reabertura das atividades presenciais da educação pré-
escolar num momento de desconfinamento face à pandemia do Covid-19.  

O aqui exposto é para aplicar até 26 de junho de 2020, salvo indicação superior. 

Auscultou-se o conselho pedagógico em 25/05/2020, introduzindo-se neste documento as 
alterações consideradas adequadas pelo conselho pedagógico e pelo diretor no âmbito das 
competências de cada órgão de gestão. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Argoncilhe, 27 de maio de 2020. 

 

O diretor / presidente do conselho pedagógico 
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