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REGRESSO AO JARDIM DE INFÂNCIA EM SEGURANÇA 

 
Seguindo as directrizes da DGS para a reabertura dos jardins de Infância, informamos 
todos os pais e encarregados de educação das seguintes normas: 
 

1. As crianças devem ser entregues à porta do jardim infância ( J.I.) pelo seu encarregado 

de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por uma funcionária 

destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior 

do recinto. 

2. Só entra uma criança de cada vez e recomenda-se que no exterior, quem tenha que 

aguardar, cumpra as regras de distanciamento social e o uso de máscara. 

3. Cada criança deverá ter no J.I. calçado para ser única e exclusivamente usado no 

interior das instalações. O calçado é trocado à entrada, com a ajuda da funcionária. 

Recomenda-se calçado prático. No final do dia esse calçado será higienizado. 

4. O uso de bibe é obrigatório e só é vestido, com a ajuda da funcionária, à chegada ao 

J.I.. 

5. As crianças não podem levar para o J.I brinquedos e/ou outro material desnecessário. 

6. Recomenda-se que no caso das meninas com cabelo comprido, estas o usem atado 

durante a sua permanência no J.I.. Devem evitar o uso de bijuterias. 

7. Para uso no J.I. devem levar uma garrafa de água, reutilizável, devidamente 

identificada. Recomenda-se que a garrafa no final da semana seja levada para casa 

para ser higienizada. 

8. Até novas recomendações da DGS, estão proibidas festas no J.I.. Assim sendo, não se 

pode celebrar aniversários com a partilha do tradicional bolo/doces. 

9. Não podem permanecer no J.I. crianças que tenham febre ou necessitem durante a 

sua permanência no J.I. de ser medicadas para a febre. Recomenda-se que no caso de 

necessidade de toma de antibiótico este seja dado num horário fora do 

funcionamento do J. I. Qualquer caso de febre poderá ser tratado como situação 

suspeita de covid-19. 

10. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no J.I.), 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. 

11. Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 
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12. As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito 

e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública 

aos contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter 

atualizados os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes.  

13.  Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo 

encarregado de educação. 

14. A criança não deve permanecer no estabelecimento de educação por período superior 

ao estritamente necessário. 

 
 
 
 
 
 
 

Manteigas,27 de maio de 2020 
A direção 
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