
◦ Apenas um adulto deve acompanhar a 
criança;

◦ As crianças devem utilizar vestuário de 
fácil manuseamento (fato de treino; 
leggings; calças e camisola);

◦ Desaconselhado a utilização de calções, 
t-shirts e vestidos;  

◦ As crianças têm de trazer calçado, 
casacos e/ou agasalhos ,chupeta e 
fralda de dormir suplentes para 
utilização exclusiva nas instalações da 
instituição; 

◦ As batas das crianças devem ser 
entregues no 1º dia ao responsável pela 
receção. As batas serão lavadas na 
instituição. (a título excecional e 
provisório);  

◦ As crianças devem apresentar-se 
sempre na instituição com aspeto 
cuidado. As unhas devem manter-se 
curtas, e as meninas devem usar cabelo 
apanhado; 

◦ As crianças não podem trazer 
brinquedos e/ou qualquer tipo de 
acessório pessoal para a instituição; 

◦ Uso de máscara OBRIGATÓRIO;  
◦ Os horários para receção e recolha da 

criança, devem ser respeitados;
◦ Após entrega e receção do educando 

devem sair imediatamente das 
instalações para evitar o aglomerado de 
pessoas;

◦ Todas as normas de segurança e 
proteção instituídas têm de ser 
respeitadas e cumpridas.

Plano de
 Contingencia

 
◦ Higienização das mãos a cada 15 

minutos;  
◦ Higienização das superfícies a cada 

30 minutos;   
◦ Zonas de entrada diferentes: 

colaboradores e crianças; 
◦ Sapatos e roupa de uso exclusivo no 

interior da instituição; 
◦ Os sapatos e pertences pessoais de 

uso no exterior serão armazenados 
num saco plástico;

◦ Os Equipamentos de Segurança serão 
armazenados em sacos plásticos;  

◦ O uso de máscara é obrigatório; 
◦ A lavagem das mãos das crianças vai 

ocorrer de forma regular;
◦ Os brinquedos serão higienizados 

diariamente após a sua utilização;
◦ Os brinquedos utilizados serão 

revezados entre os dias de utilização; 
◦ Está proibida a utilização do telemóvel 

durante o horário laboral;
◦ O refeitório será higienizado após 

cada utilização; 
◦ Atividades e dinâmicas:

◦ Serão ajustadas mediante as 
diretrizes atuais: redução de contato 
fisico; atividades de exterior sempre 
que possível; atividades de partilha e 
uso de material serão reduzidas.

Medidas  Pais

Medidas 
Colaboradores

KIT a cargo dos pais:
• Muda integral de roupa;
• Calçado e casaco;
• Chupeta e fralda de dormir;
• Bata  (duas batas por criança).

Horário de 
Funcionamento 
7:30h às 19:00h

Horário de Receção/
Entrega: 

7:30h às 9:30h
12:30h às 13:00h
16:00H às 18:50h



◦ Os espaços estarão devidamente 
arejados;

◦ O acesso ás salas estará limitado a 
auxiliares e educadores;

◦ As salas desocupadas estarão 
encerradas. Objetos e adornos serão 
retirados;

◦ Serão disponibilizados pela instituição 
todos os equipamentos e utensílios de 
segurança;

◦ Catres e cadeiras de alimentação 
estarão devidamente identificados, 
separados e serão de utilização 
exclusiva para cada criança;

◦ TODOS os materiais utilizados pelas 
crianças serão devidamente 
higienizados após utilização; 

◦ Formação aos colaboradores:  
▪ Medidas e equipamentos de 

segurança e proteção individual;
▪ Protocolos e procedimentos a ter 

ao longo do dia: segurança e 
comportamentos com as crianças; 
▪ Protocolo em caso de suspeita e 

manifestação de sintomas:
▪ Sala de isolamento;
▪ Contato imediato com 

autoridades de saúde e serviços  de 
emergência médica: SNS 24 (808 24 24 
24) e/ou 220 411 194;

▪ Contatar e informar o 
encarregado de educação;

 

Receção e Entrega 
de criança
◦  No espaço exterior as distâncias de 

segurança estarão sinalizadas;
◦ Os espaços interiores estarão 

delimitados com fitas sinalizadoras; 
◦ Cada criança terá um espaço 

identificado onde ficam os sapatos e as 
mochilas, armazenados em sacos plásticos 
(a cargo dos pais); 
◦ Receção e entrega das crianças será 

sempre feita por uma equipa de 3 
colaboradoras.

◆  Dinâmica:
◦ Colaborador 1  
▪ Recebe os pais, preenche os 

registos de entrada. Entrega o documento 
para assinar;

▪ Materiais: higienizados de pessoa 
para pessoa;

▪ A criança é encaminhada 
diretamente para a zona 2 : 
◦ Colaborador 2 

Prepara a criança: higieniza e troca a 
roupa de uso no exterior pela de uso no 
interior; 

• Higieniza a cadeira e encaminha a 
criança para o zona 3; 
◦ Colaborador 3 

• Encaminha a criança para as salas 
de abertura, correspondentes à faixa etária.  

• Higienização das áreas. 

Medidas 
Institucionais   

Crianças que apresentem estes 
sintomas e/ou estejam medicadas 

com ben-u-ron não devem 
comparecer na instituição.

Critérios Clínicos:

Atividades extra curriculares 
estão suspensas por tempo 

indeterminado.

Entrega de comprovativo 
laboral e horário dos pais e/

ou responsáveis.

Em caso de suspeita de infeção por 
COVID-19, todos os encarregados de 

educação serão informados.

Febre e/ou tosse e/ou 
dificuldades respiratórias, dor 

de garganta e dores 
musculares generalizadas.

*Este plano de contingência foi elaborado, 
mediante as diretrizes da DGS, com base no 
documento de orientação 025 e 006 de 2020.


