
 
Informação aos Pais e Encarregados de Educação  

sobre os procedimentos a adotar durante a Interrupção Letiva de Julho  
2019/2020 

 

Considerando a especificidade deste momento, e à semelhança dos anos anteriores, a equipa 

pretende manter uma rotina lúdica, tendo em conta as orientações da Direção Geral de Saúde. 

Apesar das regras atuais do Distanciamento Físico é importante estar atento ao desenvolvimento das 

crianças e à garantia do seu direito ao brincar, bem como, responder às necessidades emocionais, 

físicas e cognitivas das mesmas. 

A planificação foi adequada às circunstâncias atuais, no entanto, pretende-se valorizar o espaço e 

tempo de brincar com a máxima qualidade promovendo atividades lúdicas e que vão ao encontro 

dos interesses das crianças. 

Há, contudo, procedimentos fundamentais a ter em conta: 

Procedimentos: 

 Os encarregados de educação que acompanham a criança têm e usar máscara, na entrada e na 

saída; 

 Todos os adultos que acompanham as crianças na escola têm de usar máscara; 

 Na entrada para a escola entra uma criança de cada vez, assim como, acontece à saída; 

 As crianças são recebidas e entregues ao portão, não podendo o encarregado de educação 

entrar na escola;  

 Os espaços vão ser devidamente sinalizados para entradas e saídas; 

 Cada grupo (JI e 1º ciclo) irá entrar e sair sempre pelo mesmo portão, separadamente, ou seja, 

cada grupo tem a sua entrada, na escola, garantindo as condições necessárias para se manter o 

distanciamento físico, dentro e fora do edifício escolar; 

 Cada grupo, JI e 1º ciclo, irão funcionar em salas e em espaço exterior diferente, de modo a não 

haver contato entre si; 

 O período de refeição terá horários diferentes para cada grupo do JI e 1º ciclo e o 

distanciamento físico entre crianças no refeitório, será assegurado; 

 Todos os espaços e materiais serão higienizados várias vezes ao longo do dia e a casa de banho 

será depois de cada utilização; 



 A higienização das mãos será feita várias vezes ao longo do dia e naturalmente antes e depois 

de cada atividade; 

 Todas as oficinas e atividades serão desenvolvidas com números reduzido de crianças 

respeitando o distanciamento entre elas;  

 Todas as atividades decorrerão no espaço escolar não serão, portanto, realizadas saídas ao 

exterior; 

 Todas as crianças deverão trazer lanche de casa (aconselha-se que deva ser transportado 

numa caixa de plástico ou saco para mais facilmente ser higienizado); 

 

No primeiro dia as crianças deverão trazer: 

 1 caixa (tipo caixa de sapatos) identificada. Os sapatos serão diarimente higienizados.  

 Um par de sapatos que será higienizado ao final do dia e que ficará na escola até ao último dia 

de frequência nas férias;  

 1 saco de comprar reutilizável (como os de transporte de compras); 

 Fato de banho, protetor solar, chapéu ou boné e toalha de praia (aconselha-se que deva ser 

transportado numa caixa de plástico ou saco para mais facilmente ser higienizado); 

 1 cantil ou garrafa de água identificado; 

 

 

 

Notas importantes: 

 As crianças não podem trazer brinquedos ou outros materiais/objetos pessoais; 

 Crianças com 10 anos ou mais devem usar máscara; 

 As crianças não podem frequentar o serviço de CAF se manifestarem algum sintoma como 

febre, tosse, dor de garganta ou indisposição geral; 

 Caso algum familiar da criança ou pessoa da sua relação próxima for diagnosticado com 

Covid19, a criança não poderá frequentar o serviço de CAF e deverá o encarregado de 

educação informar imediatamente a equipa. 

 

25.06.2020      A Equipa CAF da Junta de Freguesia de Alcabideche 


