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Ano Letivo 2020/2021
INFORMAÇÕES AOS ENC. DE EDUCAÇÃO – INÍCIO DO ANO LETIVO 2020/2021
As informações que se seguem foram elaboradas tendo em conta as recomendações
da Direção Geral de Saúde relativamente à prevenção do contágio pela Covid-19 e as
Orientações das entidades oficiais para o ano letivo 2020/2021. Tentamos garantir
que, dentro das circunstâncias, as crianças mantenham o direito a brincar, a aprender
e a desenvolver-se, dentro do bem-estar possível.
Desta forma, informamos os Encarregados de Educação dos procedimentos definidos
para a Educação Pré-escolar nos estabelecimentos deste Agrupamento.


As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por
período superior ao estritamente necessário.



O pessoal docente e não docente usará máscara durante a permanência nas
instalações.



As crianças com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, dores de
cabeça, tosse e sintomas gastrointestinais – diarreia e vómitos) não se podem
apresentar no estabelecimento de educação pré-escolar.



Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento
de educação), este será encaminhado para a área de isolamento, pelos
circuitos definidos no Plano de Contingência. A pessoa responsável
permanecerá com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as
precauções básicas de controlo de infeção. O respetivo encarregado de
educação será imediatamente contactado, bem como a Linha SNS24 (808
242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito.



Os pais devem atualizar os seus contactos junto do estabelecimento de ensino
e/ou AAAF e indicar o número que estará sempre disponível para situações de
urgência.



Foram definidos 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. Existem espaços
"sujos" e espaços "limpos" e foram criados diferentes circuitos de entrada e de
saída.
ASPETOS PRÁTICOS

Entrada e saída





As crianças são entregues à entrada do estabelecimento de educação préescolar no horário estabelecido, podendo prolongar em meia hora a entrada e
antecipar em meia hora a saída.
Quem entregar ou for buscar a criança deve usar máscara.
À entrada do recinto escolar, as crianças desinfetam as mãos com solução
antisséptica de base alcoólica, mudam de calçado para um outro prático, que

deve vir devidamente identificado de casa. Este calçado extra que terá que ir
no primeiro dia, permanecerá no estabelecimento de educação e será
higienizado após a saída da criança.






Diariamente devem trazer separadamente em sacos plásticos devidamente
identificados: um lanche para o período da manhã, um chapéu e uma garrafa
para a água, sendo que estes últimos ficarão no estabelecimento. As garrafas
são abastecidas com água da torneira.
No primeiro dia, a criança deverá trazer uma muda de roupa, também dentro
de um saco plástico fechado e devidamente identificado, que deve ser
entregue à assistente operacional, para qualquer eventual necessidade.
As crianças não devem trazer brinquedos ou outros objetos não necessários
incluindo mochilas.

Acompanhamento das crianças


Na Componente de Animação e Apoio à Família, (acolhimento, almoço e
prolongamento), as crianças estão acompanhadas por assistentes
operacionais colocadas pela CMV para o efeito.



Na Componente letiva: das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 15:30, as crianças
estão organizadas em grupo/sala e noutros espaços possíveis, estando
acompanhadas pela educadora e pela assistente operacional afetas ao
grupo/turma, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.



As atividades são planeadas pelas educadoras e serão, sempre que possível,
desenvolvidas no exterior.
Será maximizado o distanciamento físico das crianças quando estão em
mesas, sem comprometer o normal/desejável funcionamento das atividades
pedagógicas, sempre que exequível.



Os espaços, equipamentos e materiais são higienizados sempre que utilizados
por diferentes grupos ao longo do dia e após a saída das crianças.

Os encarregados de educação devem tomar conhecimento do plano de contingência
do Agrupamento e das Orientações para a Reabertura da Educação Pré-escolar e do
ano letivo 2020/2021, disponíveis na Página do Agrupamento, e que serviram de
referência para a elaboração destes procedimentos/indicações.
Pedimos a toda a comunidade educativa a melhor colaboração e compreensão no
sentido do cumprimento de todas as normas. A situação delicada que vivemos pedenos uma grande capacidade de adaptação a novas dinâmicas que permitam conter o
melhor que pudermos a evolução da pandemia, bem como detetar precocemente
eventuais casos suspeitos, sempre de acordo com o definido pelas autoridades de
saúde, mitigando a possibilidade de contágio. Só assim garantiremos a segurança de
toda a comunidade educativa.
Ermesinde, 27 de agosto de 2020
O Diretor
José Miguel Marques

