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INTRODUÇÃO

Atendendo á evolução da propagação da doença respiratória causada pelo agente
COVID 19, e ás recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Direção
Geral de Saúde (DGS), Orientações – Reabertura da Educação Pré-escolar
(Ministério a Educação e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social) foi definido este Plano de Contingência Interno para o Jardim de Infância da
Santa Casa da Misericórdia de Mafra.

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2).

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), dores musculares
generalizadas e diarreias.

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através
de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca,
nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado
com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt.

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.

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado
de pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais
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devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes
contextos.

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecem-se
diretrizes para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de
educação pré-escolar.

Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige,
estas orientações têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, as
instituições, os profissionais e as famílias, bem como assegurar a proteção de todos.

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder
de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem
como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. É também essencial considerar
que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com
as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento.

Toda a comunidade educativa terá um papel essencial no sentido de garantir as
condições necessárias para que as crianças possam frequentar a educação préescolar com o máximo de segurança.

Neste contexto, a organização do ambiente educativo deve ser repensada e planeada,
tendo em conta a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto, no
respeito pelas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e em
consonância com as orientações emanadas da DGS.

A estruturação do nível de resposta foi definida tendo em conta o atual conhecimento
e propagação da doença, desencadeando-se em 5 níveis.

1- Divulgação de Informações


Até que se justifiquem procedimentos diferentes serão divulgados, os
comunicados, orientações e informações publicadas pela Direcção Geral de
Saúde no site www.dgs.pt;
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Caso se justifique serão emitidas comunicações internas sobre algumas
dúvidas que surjam no âmbito dos comunicados, orientações e informações;



Todos os encarregados de educação serão informados relativamente às novas
normas de conduta do espaço e medidas de prevenção e controlo da
transmissão da COVID-19. A informação está afixada em locais visíveis do
Jardim de Infância e/ou será enviada por via informática;



Todos

os

colaboradores

receberam

formação

relativa

ao

Plano

de

Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID19, nomeadamente à forma de atuação caso exista uma situação de suspeita
de contágio de uma criança ou funcionário, o acompanhamento da mesma
durante o processo de isolamento e ao encaminhamento para os serviços de
saúde competentes;


Se a criança/colaborador, tiver sintomas sugestivos de infecção
respiratória (febre, tosse, expectoração e/ou falta de ar, dor de garganta,
dores musculares generalizadas e diarreias) não deve frequentar a
Resposta Social, o colaborador ou o encarregado de educação deve de
imediato avisar o Diretor Técnico da resposta Social;



Sempre que a criança/colaborador souber que esteve em contato com um
caso positivo, não deve frequentar a Resposta Social, o colaborador ou o
encarregado de educação deve de imediato avisar o Diretor Técnico da
resposta Social.

2-

Recomendações sobre cuidados de Higiene e Precauções de Contágio



Nos pontos de entrada do Jardim de Infância, salas de atividades, Wcs serão
disponibilizados dispensadores de produtos de higienização antissético
para mãos, para que todos possam desinfectar as mãos nos termos
recomendados pela DGS (Anexo 1 Fricção anti-séptica das mãos);



Todos os sanitários têm água, sabão líquido com dispositivo doseador e
toalhetes de papel de uso único. Sempre que possível, todos deverão cumprir
os procedimentos básicos para a higienização das mãos (Anexo 1 Lavagem
das mãos);
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Sempre que qualquer pessoa tenha a necessidade de espirrar ou tossir,
deverá cumprir os procedimentos de etiqueta respiratória, evitando tossir ou
espirrar para as mãos. Deverá tossir ou espirrar para o antebraço, com este
fletido ou usar um lenço de papel e higienizar as mãos após o contato com as
secreções respiratórias (Anexo 2 Etiqueta respiratória);



Serão disponibilizados equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras
e outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para todos os
colaboradores;



Deve ser evitado o uso de jóias (ex. Anéis, pulseiras, relógio) e recomendase o cabelo apanhado e unhas curtas;



Será feito o controle de temperatura aos colaboradores duas vezes por dia
(entrada e saída das instalações);



Todas as salas, se possível devem ter as portas e/ou janelas abertas, de modo
a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço;



As pausas da equipa de colaboradores deverão ocorrer de modo a garantir o
afastamento físico entre os profissionais;



Nas salas/divisões de atividades das crianças, deverá ser assegurado o
máximo de distanciamento físico possível;



São disponibilizados lenços de papel descartáveis nas salas;



Todos os colaboradores, devem ter calçado próprio para uso dentro das
instalações. Devem ter na instituição uma muda de roupa para qualquer
eventualidade.



Pessoas externas por exemplo técnicos de manutenção, só entram no
estabelecimento excecionalmente e de forma segura. Devem entrar pelas
portas de serviço, devidamente higienizados, com proteção de calçado e
máscara (não se podem cruzar com as crianças)

3- Limpeza e Desinfeção de Superfícies de acordo com a orientação
014/2020 da DGS


Foi realizada uma desinfeção geral das instalações. Será reforçada a
higienização de revestimentos, equipamentos e utensílios, assim como
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objetos e superfícies mais manuseadas (corrimãos, maçanetas de porta,
interruptores e botões de elevador);


Nas idas à casa de banho a desinfeção das sanitas, lavatórios, interruptores
e torneiras deve ser feita frequentemente;



A higienização dos brinquedos, materiais pedagógicos e equipamentos
utilizados pelas crianças com os produtos adequados deve ser realizada várias
vezes ao dia;



As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para
evitar o contato constante com as mesmas;



Quando possível, ao final do dia deve ser feito um arejamento das
instalações aquando da desinfeção do chão;



Será estabelecida uma sinalização visível dos espaços, criando espaços
“sujos” e espaços “limpos” definindo-se circuitos de entrada e saída sempre
que possível;



Os espaços/salas não necessários devem estar encerrados;

4-

Organização Geral

4.1- Horário de Funcionamento e Gestão de recursos humanos


O horário de funcionamento do Jardim de Infância será adequado às
necessidades dos pais/encarregados de educação, não devendo a criança
permanecer na mesma por período superior ao estritamente necessário;



Os colaboradores organizados em salas fixas são colaboradores que as
crianças já conhecem.

4.2- Acesso às instalações


As crianças devem ser entregues e recolhidas à entrada da receção da
instituição;



No período de acolhimento as crianças deverão ser entregues a um
profissional de referência do Jardim de Infância;
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O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança deve ser
limitado a 1 pessoa, aconselhando-se sempre a mesma que deverá usar
máscara;



Junto da porta de entrada da receção existe um tapete desinfetante de
calçado para uso da criança/encarregado de educação/colaborador;



A entrada do encarregado de educação/criança será feita pelo portão da
instituição do lado esquerdo (portão de entrada na Jardim de Infância),
criando-se um circuito de entradas e saídas;



As crianças devem ter calçado confortável para uso exclusivo no interior do
estabelecimento;



Na receção haverá uma cadeira própria para troca de calçado bem como gel
desinfetante para as mãos. Assim, o encarregado de educação tira o
calçado que traz da rua colocando-o num saco de plástico, levando-o
consigo e a colaboradora calça o calçado limpo de uso exclusivo no Jardim
de Infância;



Em nenhuma situação se deve colocar máscaras às crianças;



O calçado para uso exclusivo no Jardim de Infância é entregue à sexta feira
aos encarregados de educação para higienizar e deverá regressar na
segunda feira. Diariamente será feita uma desinfeção da sola dos mesmos na
instituição;



Para o registo de entradas e saídas das crianças, pede-se o uso de caneta
própria e será validado ao final do dia.



Não se pode trazer brinquedos ou mochilas/ sacos de casa;



Todas as crianças devem

ter

2 mudas de roupa completas no

estabelecimento, dentro de um saco de plástico identificado. Estas mudas de
roupa destinam-se à troca perante a existência de secreções. A roupa suja
irá para casa em saco de plástico fechado. Sugere-se sempre que possível a
sua lavagem a 60ºc


Todas as crianças devem ter no estabelecimento um casaco (casaco de fato
de treino), o chapéu e o bibe. Estes irão para casa à sexta-feira e voltam
quando a criança regressar. Os casacos e/ou agasalhos que trazem de casa
devem ser levados pelo encarregado de educação;
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4.3- Organização dos espaços


As crianças e os colaboradores estão organizados em salas fixas, os
espaços estao definidos de forma a evitar o contato entre colaboradores e os
grupos de crianças;



Os horários estão organizados de forma a evitar o cruzamento entre
pessoas;

4.3.1 Salas de atividades


Está previsto manter a mesma sala da atividades para o respetivo grupo;



Pretendemos assegurar sempre que possível que as crianças não
partilham objetos;



Garantir material individual necessário para cada atividade;



Será feita a seleção de materiais essenciais para as atividades lúdicopedagógica e de fácil higienização;



Manter janelas e portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação
de ar dentro do espaço;

4.4- Cuidados nas rotinas com as crianças

4.4.1- Refeições


As refeições são realizados no espaço Sala de Atividades;



No período das refeições as medidas de distanciamento serão mantidas.
Os lugares serão marcados de forma a assegurar o distanciamento possível
entre crianças e adultos;



Os colaboradores nos momentos de refeição reforçam os EPI´s com
avental de plástico, touca e luvas;



Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;



Durante este período estão suspensas as festas de aniversário (com bolo)
na Resposta Social Jardim de Infância.
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4.4.2-Sesta


Neste final de ano letivo não temos condições para assegurar a Sesta das
crianças;

4.4.3- Utilização da casa de banho


As idas à casa de banho devem ser controladas, de forma a evitar-se
concentrações;



A limpeza e a desinfeção das casas de banho serão reforçadas;



Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem/desinfeção frequente das mãos por
parte dos colaboradores e também das crianças, designadamente aquando da
entrada no estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e
após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do espaço exterior.

4.5

Práticas Pedagógicas
Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto
implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das
rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.



Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em
articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância
definidos nas OCEPE.



Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de
vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a
garantia do seu direito de brincar.



Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades
emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento
e a aprendizagem são indissociáveis.



É também essencial considerar que as interações e as relações que as
crianças estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base
para a sua aprendizagem e desenvolvimento.



Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as
a compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com
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os adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias,
tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento
destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.


Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as
suas opiniões e sugestões.



Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar
cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância
e/ou da sua sala.



Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem
desenvolver, tendo em conta o contexto atual.



Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes
funções, como recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso
à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios,
audição de concertos de música, visualização de peças de teatro e
documentários sobre assuntos que lhes interessem.



Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou
individualmente, quando possível.



Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos.



Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.



Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis,
evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de
contaminação.



Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações.



Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da
instituição, mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que
a articulação possa ser veiculada ou complementada, regularmente, via
telefone de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e
continuidade entre o Jardim de Infância e a família.



Nesta fase estão canceladas festas e reuniões de encarregados de educação
presenciais, assim como atividades extracurriculares;



Asseguramos

os

apoios

presenciais

mobilizados

para

as

crianças

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este
trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à
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educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e com as
equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção
Precoce na Infância (SNIPI).
5- Procedimentos Perante um Caso Suspeito


Todos os colaboradores deverão reportar à sua chefia direta, uma situação de
doença enquadrada como trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica
compatíveis com a definição de caso possível de COVID 19;



Sempre que for reportada uma situação de trabalhador com sintomas, deverá
informar os responsáveis diretos (preferencialmente por via telefónica) e dirigirse de imediato pelos circuitos definidos para a área de isolamento – Sala de
Isolamento - definida neste plano de contingência;



Sempre que alguma criança apresente sintomas e ligação epidemiológica
compatíveis com a definição de caso possível de COVID 19 deverá dirigirse de imediato com o acompanhante para a área de isolamento definida
neste plano de contingência;



A colaboradora que acompanha a criança com sintomas deverá já na sala
de isolamento utilizar o equipamento disponível (máscaras, batas e luvas
descartáveis);



Na área da Isolamento, o colaborador ou acompanhante da criança liga para a
Receção que estabelecerá o contato com a família aconselhando a familia
a realizar o contato com SNS24 ou estabelece o contado com SNS24;



Depois de ser validado pelo SNS como caso suspeito, todos os encarregados
de educação devem ser informados em caso de existência de um caso
suspeito na instituição.



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.



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,
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preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em
contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).

Estas medidas visam proteger os Utentes e suas famílias, bem como os
colaboradores da instituição. São medidas iniciais tendo em conta a abertura do
Jardim de Infância no dia 1 de Junho e que podem ser reestruturadas em função
do número de crianças, dos colaboradores ao serviço.
Por si, pelo seu filho/a, pela sua família e por todos/as...

PREVINA-SE, PREVENIR É PROTEGER...

Aconselhamos a consulta dos seguintes documentos:
Orientações – Reabertura da Educação Pré-escolar (Ministério a Educação e
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Orientação nº014/2020 de 21 de março de 2020 (DGS)
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Anexo 1
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Anexo 2
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