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Caros Pais e Encarregados de Educação, 

 

 

O presente documento serve para informar relativamente às novas normas de conduta do 

espaço e medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 a serem 

implementadas no Jardim de Infância n.º1 de Viana do Castelo e no Jardim de Infância 

da Escola Básica da Igreja - Meadela, a partir do dia 1 de junho de 2020, não descurando 

o Regulamento Interno em vigor na Instituição. 

Tendo como base as Orientações da DGS, https://www.portugal.gov.pt/download-

ficheiros/ficheiro.aspx?v=b2eeebdf-6d3b-4e19-a1c0-f7af9577b5fb , do dia 22 de maio 

de 2020, e considerando a nossa realidade, pedimos a colaboração e compreensão de 

todos na implementação e cumprimento das normas de conduta e medidas de prevenção 

abaixo apresentadas. 

 

 

o À chegada e saída do Jardim de Infância, as crianças devem ser 

entregues/recebidas individualmente pelo seu encarregado de educação ou 

pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento, evitando, sempre que 

possível, a circulação dentro do mesmo. 

 

o Caso não se encontre alguém na porta de entrada quando chegar, por favor 

aguardem respeitando a distância de segurança. Haverá uma marca a assinalar 

essa distância. 

 

o Não levar brinquedos ou outros objetos não necessários de casa para o Jardim 

de Infância. 

 
 

 
 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/guia-saude-e-trabalho-medidas-de-prevencao-da-covid-19-pdf.aspx
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=b2eeebdf-6d3b-4e19-a1c0-f7af9577b5fb
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=b2eeebdf-6d3b-4e19-a1c0-f7af9577b5fb
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o No início da semana levar uma mochila apenas com duas mudas de roupa limpa,  

Bata e calçado para usar no Jardim de Infância de preferência prático e fácil de 

lavar (por exemplo crocs), identificado em saco próprio desinfetado.  

 
 

o Serão utilizados circuitos de comunicação com os pais/encarregados de 

educação, assegurando que a passagem da informação relativa à criança é 

devidamente efetuada utilizando canais digitais. 

 

o Estão canceladas, pelo menos até ao final deste ano letivo, as festas internas, 

reuniões de pais presenciais e as saídas ao exterior. 

 

o Pedimos especial atenção a sintomas de qualquer doença. Se tal acontecer, não 

devem trazer o/a vosso/a educando/a para o Jardim. 

 
o Todos os colaboradores usarão máscara e outros equipamentos de proteção. 

 
o Será assegurada a regular limpeza e desinfeção das instalações do Jardim de 

Infância. 

 
o Se se verificarem alterações aos contactos de emergência anteriormente 

fornecidos, devem atualizá-los junto da Educadora da sala privilegiando os canais 

digitais de comunicação. 
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Atuação perante um caso suspeito: 

 

o Perante a identificação de um caso suspeito, a criança será encaminhada para a 

área de isolamento, respeitando os circuitos definidos no Plano de Contingência.  

 

o  Os encarregados de educação do caso suspeito serão de imediato contactados 

para levar a criança e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24), o que 

também poderá ser feito no próprio Jardim de Infância.  

 
o Todos os encarregados de educação serão informados em caso de existência de 

um caso suspeito na Instituição.  

 
o  A Autoridade de Saúde Local será imediatamente informada do caso suspeito, 

bem como dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

Saúde Pública aos contactos próximos. 

 
 

Na certeza de que estamos juntos, continuaremos a manter o Jardim de Infância n.º 1 de 

Viana do Castelo e o Jardim de Infância da Escola Básica da Igreja - Meadela, como 

espaços seguros e confiantes, mesmo com todas as questões/dúvidas que ainda nos 

inquietam!  

Sejam Bem-vindos! 

 

Viana do Castelo, 27 de maio de 2020 

 

  O Diretor 

_____________________________________ 

                                                                               (José Carlos Maciel Pires de Lima) 
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