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ORIENTAÇÕES 

REGRESSO ÀS ATIVIDADES EM REGIME PRESENCIAL  
Educação Pré-Escolar 

 

Operacionalização das orientações emanadas pelo Ministério da Educação 
Este documento pode sofrer alterações, em função de eventuais novas informações que venham a ser divulgadas pelos 

órgãos do Ministério da Educação 

 

 Aspetos a ter em conta 

Funcionamento 

das atividades 

educativas 

Após divulgação de informação e auscultação dos Pais/Encarregados de Educação, das 54 

crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar, 37 PEE comunicaram que os seus 

educandos não regressariam às actividades presenciais. As 17 crianças cujos PEE 

declararam que os seus educandos regressariam às atividades presenciais a partir de 1 de 

junho pertencem aos seguintes grupos: 

Grupo A – 5 crianças; 

Grupo B – 7 crianças; 

Grupo C – 5 crianças. 

Este plano foi delineado atendendo ao número de crianças irão frequentar as atividades 

educativas presenciais. 

 

  As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou 

outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.  

- Os grupos deverão manter a sua constituição original, até ao máximo de 10 

crianças por sala. A cada grupo de crianças é afeta uma educadora e uma assistente 

operacional.  

- Início e final de atividades desfasados. 

 

 Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades 

(depois de organizado todo o espaço, em virtude das regras de segurança e higiene 

a cumprir) devem estar encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições. 

Todos os espaços que não estiverem afetos ao funcionamento da educação pré-

escolar estarão encerrados. 

 

 Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em 

regime rotativo dos grupos. Será organizado um horário rotativo de permanência 

nos espaços exteriores, que será afixado nos espaços convenientes. Poderão ser 

utilizados outros espaços exteriores de acordo com a planificação da Educadora, 

cumprindo-se as regras de segurança e prevenção. 

 

 Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em 

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. A 

sala tem mesas de trabalho organizadas de forma a permanecer uma criança em 

cada mesa. Foram reduzidos os espaços de brincadeira comum, promovendo a 

permanência preferencial de apenas uma criança em cada espaço. 
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  Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

Funcionarão as salas de atividade normais. A ocupação das salas terá o máximo de 

10 crianças e 2 adultos.  

 

 Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial 

de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e 

dos equipamentos. Deverá ser privilegiada a circulação em sentido único, estando 

os espaços devidamente assinalados quanto a esse sentido de circulação. A entrada 

no recinto escolar deve ser efetuada pela porta principal, do lado direito, (existe 

guia de separação), seguem pelo corredor da direita e dirigem-se à sala respetiva. 

Para se dirigirem ao WC, atendo à sua localização, devem fazê-lo, quando possível, 

individualmente, de forma a evitar cruzamento de pessoas/crianças. Para saírem 

para outros espaços (recreio, polivalente, cantina,…) devem fazê-lo pela porta de 

saída para o campo de jogos e contornar o edifício pelo espaço coberto, dirigindo-

se ao espaço respetivo seguindo as setas de indicação. Para sair do espaço escolar 

devem seguir pelo corredor do lado esquerdo (corredor junto ao polivalente) e lado 

esquerdo da porta principal. A entrada e saída de cada espaço, sempre que 

possível, deve fazer-se por portas diferentes, devidamente assinaladas. Existem 

setas de sinalização para facilitar orientação. 

  O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre 

que possível. Na portaria do Centro Escolar, ficará o “calçado da rua”, devendo 

fazer-se a troca de calçado; na entrada de cada sala de atividades: ficarão todos os 

pertences da criança (mochila, casaco,…) pendurado no cabide individual, após o 

que deverão ser higienizados. Os pertences da criança não deverão, em regra, 

entrar na sala de atividades. Durante as atividades apenas terão acesso à sala as 

crianças, educadora e assistente operacional afetas a essa sala. As funcionárias da 

cantina escolar não deverão aceder a nenhum espaço escolar além do estritamente 

necessário para a confecção e serviço das refeições. 

 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de 

educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os 

profissionais deverão cumprir a mesma orientação. Todas as crianças, educadoras, 

assistentes operacionais e outro pessoal afeto ao Centro Escolar devem ter um 

calçado extra para uso exclusivo no interior das instalações. As assistentes 

operacionais devem higienizar no final de cada dia todo o calçado de uso no 

interior, o qual deverá permanecer na entrada do estabelecimento escolar. 

 

  Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade. - O 

material deve estar na mesa de cada criança, devendo esta usar sempre a mesma 

mesa (uso exclusivo). O lugar de cada criança deve estar devidamente identificado. 

 

   Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. Cada sala 

foi reorganizada, permanecendo na mesma apenas os acessórios e materiais 

considerados essenciais pela respetiva educadora. Os materiais e acessórios devem 

ser higienizados após a utilização. 

 

 As crianças não devem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários.  
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 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho. Deve ser feita, sempre que 

possível, utilização do wc de forma individual e acompanhada por um adulto, de 

forma a supervisionar o cumprimento de regras de higienização individual. Quando 

não for possível, deverá ser privilegiado o uso de equipamentos alternados.  

 

 Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas 

com barreira de segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-se 

as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação 

do ar. Por questões de segurança, a porta de entrada do Centro escolar deverá 

permanecer fechada, assim como as portas de acessos a outros espaços que não 

estejam a ser utilizados. 

 

 Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 

técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce, sempre que necessário e 

considerado oportuno. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa 

multidisciplinar de apoio à 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).  

 

 Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período 

superior ao estritamente necessário. Deverá ser respeitado o horário das atividades 

educativas, devendo a saída das crianças ocorrer logo após o término das 

atividades, exceto em situações de manifesta necessidade de frequência das AAAF. 

 

  Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência 

dos diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser 

higienizados após a utilização de cada grupo. Os horários serão reorganizados de 

forma a desfasar a permanência de cada grupo de crianças no recreio, prevendo-se 

rotatividade no uso dos diferentes espaços, procedendo-se há higienização dos 

espaços entre cada utilização por grupos diferentes. Será elaborado um mapa de 

utilização de espaços no recreio e no período entre o almoço e o reinício das 

actividades educativas. 

 

 As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-

escolar pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e 

recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação 

de pessoas externas no interior do recinto. As crianças serão recebidas e entregues 

à porta do Centro Escolar por uma assistente operacional designada para o efeito, 

não sendo permitida a circulação de pessoas externas no interior do recinto.  

 
 

 Salas de atividade: 

o GR A – sala amarela – Educadora Clementina e Assistentes operacional D. 

Fernanda. 

o GR B – sala verde – Educadora Ana Isabel Bessa e Assistente Operacional D. 

Olívia.  

o GR C – sala vermelha – Educadora Maria José Pinheiro e Assistente 

Operacional D.  Patricia. 

 Uma criança por mesa. 
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 Cada criança deve ocupar sempre o mesmo lugar. 

 Nenhuma criança pode utilizar a mesa ou computador da educadora.  

 Todas as portas das salas de atividades usadas devem permanecer abertas. 

 Manter abertas, pelo menos algumas janelas das salas de atividades. 

 Manter abertas as portas de outras áreas que possam ser utilizadas. 

Assiduidade nas 

atividades 

presenciais 

 

 A assiduidade das crianças é registada como habitualmente no livro B. 

 As crianças que não frequentem as atividades presenciais, por manifesta opção dos 

encarregados de educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola 

obrigada à prestação de serviço remoto.  

o Neste caso as crianças deixarão de ser acompanhadas pelo Ensino à 

Distância (E@D).  

 Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola 

facilitar o apoio remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de 

doença prolongada. 

o Deve ser apresentada declaração médica ao ET, por escrito, de acordo com 

os prazos previstos na Lei 51/2012, uma declaração que comprove essa 

situação (no máximo até 10 dias após o início das atividades educativas 

presenciais). 

o Os docentes devem continuar a apoiar essas crianças através do ensino à 

distância (E@D). 

 Poderão vir a ser dadas informações acrescidas sobre a assiduidade das crianças se, 

entretanto, a tutela divulgar novas orientações. 

 

Critérios de 

avaliação 

 Para as crianças que frequentem as atividades presenciais a avaliação é efetuada 

com todos os elementos de avaliação, desde o início até ao final do ano letivo. 

 Para as crianças que não frequentem as atividades presenciais, por manifesta opção 

dos encarregados de educação: 

o A avaliação é efetuada com todos os elementos de avaliação, desde o início 

do ano letivo até ao dia 29 de maio, não sendo considerado o tempo em que 

haverá atividades educativas presenciais. 

 Poderão vir a ser dadas informações acrescidas sobre a avaliação das crianças se, 

entretanto, a tutela divulgar novas orientações. 

Outros espaços 

educativos 

 BE/CE - só pode ser utilizada mediante requisição prévia. 

 o Lotação máxima reduzida a 1/3 e disposta sinalética que indica os lugares que 

podem ser ocupados por forma a garantir as regras de distanciamento físico. 

 Polivalente - Lotação máxima reduzida a 1/3 e disposta sinalética que indica os 

lugares que podem ser ocupados por forma a garantir as regras de distanciamento 

físico. 

 Os restantes espaços estarão encerrados (laboratório, sala de apoio,...), assim como 

todos os espaços não afetos ao funcionamento das atividades da EPE. 

Circulação no 

interior da escola 

 Todos as crianças entram e saem pela porta principal. 

o Deverão entrar pela porta principal, do lado direito, seguem pelo corredor da 

direita e dirigem-se à sala respetiva.  

o Para saírem, devem fazê-lo pela porta de saída para o campo de jogos, 

contornar o edifício pelo espaço coberto, sair pelo corredor do lado esquerdo 

(corredor junto ao polivalente) e lado esquerdo da porta principal. 

 Cada espaço deverá ser utilizado pelos grupos de forma alternada, procedendo-se à 

higienização dos espaços entre utilizações 

 Deve ser feita, sempre que possível, utilização do wc do de forma individual e 
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acompanhado por um adulto, de forma a supervisionar o cumprimento de regras 

de higienização individual. 

 O pessoal afeto à confeção das refeições, assim como os fornecedores devem 

aceder ao espaço pela porta lateral de serviço e acesso à cantina, não sendo 

permitida a circulação fora do espaço do refeitório escolar e respetivos espaços de 

apoio. 

Alimentação 

 Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas.  

 A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para diminuir o 

cruzamento de crianças, ou em alternativa deve considerar-se fazer as refeições na 

sala de atividades. As refeições decorrerão no refeitório escolar. Cada grupo de 

crianças terá um espaço específico e fixo para as refeições, respeitando o devido 

distanciamento. Apenas poderão permanecer no refeitório as crianças e o pessoal 

afeto ao serviço de refeições. 

  Cada grupo deve dirigir-se para o refeitório com um intervalo de 5 minutos – 

tempo necessário para a higienização das mãos e colocação das crianças no seu 

lugar. 

 A entrada e saída do refeitório é realizada por portas diferentes, devidamente 

assinaladas. 

  Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para 

que o façam de forma correta;  

 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 

devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável.  

 As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o 

afastamento físico entre profissionais.  

 Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, 

enquanto acompanham as crianças.  

AAAF 

 As AAAF funcionarão apenas para as crianças/famílias que se mostrem estritamente 

necessárias. 

 Atendendo ao reduzido número de crianças que frequentarão as AAAF no período 

antes e depois das atividades letivas, nestes períodos funcionarão na sala azul ou no 

exterior, devendo garantir-se o distanciamento físico possível; 

 No período de almoço, após a refeição, as crianças de cada grupo devem 

permanecer no espaço destinado a esse grupo, de acordo com mapa de distribuição 

de espaços, acompanhadas pelo pessoal afeto à AAAF e ao grupo. 

 Não deverão ser partilhados objetos; 

 Deverão ser respeitadas todas as regras definidas para as salas de atividades. 

Plano de 

contingência 

 As salas de contingência situam-se no Hall de entrada do Centro Escolar (sala de 

reuniões e gabinete de atendimento aos EE). 

 Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de 

educação), este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de 

isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate 

de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na sala de 

isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, 

nomeadamente quanto à higienização das mãos.  

 Sempre que possível utilizar a via digital para a disponibilização e entrega de 

documentos administrativos e pedagógicos. 

Pessoal docente  No máximo estarão 3 docentes a lecionar. 
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e não docente  Na sala do pessoal docente, não docente e reprografia está disposta sinalética que 

indica que apenas poderá permanecer uma pessoa no interior das mesmas. 

 Docentes – máximo 3 para as atividades letivas + 1 coordenador + 1 outros. 

Outros docentes que queiram deslocar-se à escola devem fazê-lo em horários 

diferentes das atividades presenciais. 

 Assistentes Operacionais – 3 todo o dia de apoio às salas de atividade e desinfeção 

de salas de atividades; 1 na portaria (equipa em espelho) 6 de apoio às atividades 

de AAAF e desinfeções e limpeza de espaços comuns. Assistentes Técnicos – 1. 

 Equipa PES tem a competência para elaborar e coordenar o plano de saúde. 

Grupos de risco 

docentes 

 Substituição das docentes pelas docentes de coadjuvação. 

 Outros casos – recurso à RR ou CE. 

Ocupação plena 

dos tempos 

escolares 

 Caso uma docente falte, terá de agir de acordo com o previsto no Agrupamento: 

o comunicar antecipadamente a intenção de faltar, devendo deixar previstos 

trabalhos para as crianças e fetuarem;  

o serão chamadas as docentes de coadjuvação que não estejam em atividade 

presencial; 

o Se não houver docentes disponíveis, as crianças terão atividades lúdicas 

acompanhadas pela assistente operacional e pela assistente técnica afeta à 

AAAF.  

Códigos de 

conduta 

 

 Medidas de prevenção diária, dentro e fora do recinto escolar: 

o Todos os funcionários devem usar máscara cirúrgica de forma adequada.  

o As crianças, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou 

sintomas sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar no 

estabelecimento de educação pré-escolar. Quem tiver sintomas deve 

contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas pelos profissionais de saúde.  

o Todos os funcionários devem utilizar máscaras no interior do espaço escolar 

(dentro e fora da sala de atividades, no refeitório, nos espaços exteriores, …) e 

no percurso casa-escola-casa (especialmente quando utilizados transportes). 

o Evitar tocar na parte da frente da máscara. 

o Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA). 

o Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 

durante, pelo menos, 20 segundos. 

o Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as 

atividades, antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas. 

o Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote 

do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida. 

o Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e 

nunca para as mãos. 

o Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca. 

o Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

o Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

Transportes 

 Funcionam de acordo com os horários das atividades educativas. 

 As crianças regressam a casa no final das atividades educativas presenciais previstas 

no seu horário. 

Higienização e 

limpeza 

 De acordo com PLANO DE HIGIENIZAÇÃO- COVID19. 
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Horário de Atividades Presenciais 
Decreto-Lei n.º 14-G/2020 

 

 

 Data de entrada em vigor: 01/06/2020 

            Centro Escolar de Murça 
                             Horário do Grupo A     Sala:  Amarelo (2)                                                                        

        

   segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira   

 
07:45 - 09:10 Atividades de Apoio à Família 

  

  

09:10 - 10:10 
Atividade 
educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

 

10:10 - 10:40 Atividades de recreio   

10:40 - 12:10 
Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

 

 
Almoço   

  13:40 - 15.40 
Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

Atividade 

educativa 

 

  15:40 - 18:30 Atividades de Apoio à Família 
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Horário de Atividades Presenciais 
Decreto-Lei n.º 14-G/2020 

 

 
 
 
 

 
 
 
Data de entrada em vigor: 01/06/2020 

               Centro Escolar de Murça 
                             Horário do Grupo B      Sala:   Verde (3)                                                                        

        

   segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira   

 
07:45 - 09:05 Atividades de  Apoio à Família 

  

  

09:05 - 10:05 
Atividade 
educativa 

Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 

 

10:05 - 10:35 Atividades de recreio   

10:35 - 12:05 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 

 

 
Almoço   

  13:35 - 15.35 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 

 

  15:35 - 18:30 Atividades de Apoio à Família 
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Horário de Atividades Presenciais 
Decreto-Lei n.º 14-G/2020 

 

 
 
 

 
 
Data de entrada em vigor: 01/06/2020 

 
 
 
 
 
 

 
Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os 

esforços para conter a propagação do SARS-Cov2. 

Sê responsável… Cumpre sempre as normas de segurança! 

               Centro Escolar de Murça 
                             Horário do Grupo B      Sala:   Vermelha (4)                                                                        

        

   segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira   

 
07:45 - 9:00 Atividades de  Apoio à Família 

  

  

09:00 - 10:00 
Atividade 
educativa 

Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 

 

10:00 - 10:30 Atividades de recreio   

10:30 - 12:00 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 

 

 
Almoço   

  13:30 - 15.30 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 
Atividade 

educativa 

 

  15:30 - 18:30 Atividades de Apoio à Família 

 


