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Retorno às Aulas – Pré-escolar

No  momento  em  que  estamos  a  tentar  retomar  a
normalidade possível, importa termos consciência de que há
normas  que urge cumprir  de  forma rigorosa  em nome da
segurança e bem-estar de todos.

Os Educadores reinventaram-se na forma como conduziram
as  aulas  à  distância.  É  agora  o  momento  de  reinventar,
também, a forma de estar no Jardim de Infância.

De acordo com as orientações emanadas do Ministério da
Educação  e  da  Direção  Geral  de  Saúde  as  regras  de
funcionamento são as seguintes:

1. O horário de entrada no JI é entre as 8h30 e as 9h30;
2. Este horário deve ser respeitado, de modo a evitar grandes

concentrações junto à entrada do JI;
3. Os  Encarregados  de  Educação,  bem  como  as  crianças  que

acompanham, devem formar fila fora da escola, mantendo
o distanciamento social de 2m, aguardando a sua vez para ter
acesso ao portão do Jardim de Infância.

4. No primeiro dia,  o aluno deve trazer, num saco ou caixa de
sapatos,  um calcado  de  fácil  desinfeção  (tipo  Crok),  o  qual
ficará no JI;

5. Não é permitido trazer nenhum objeto de casa;
6. As crianças desinfetarão as mãos com a solução (álcool gel)

existente à entrada do portão e disponibilizada pela escola;
7. Os  alunos  são  entregues  pelos  EE,  um  a  um,  à  Assistente

Operacional  encarregue dessa função,  a qual  a encaminhará
para a sala onde vai ficar;

8. Os grupos do JI serão sujeitos a uma nova organização,
pelo  que  nem  todos  ficarão  necessariamente  com  a  sua
educadora devido ao facto de haver um limite de alunos por
sala,  como  forma  de  assegurar  a  distância  social  entre  as
crianças;
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9. Nas salas as crianças sentar-se-ão sempre no mesmo lugar e
terão  material  individualizado  que  não  será  partilhado  com
mais  ninguém,  cumprindo  a  distância  de  segurança  entre
todos;

10.Os  recreios  são  realizados  em espaços  distintos,  sendo  que
cada  grupo  utilizará  sempre  o  mesmo  espaço  durante  uma
semana;

11.O  almoço  terá  dois  turnos para  poder  respeitar  as
orientações da DGS;

12.A escola fornecerá os lanches e o almoço;
13.O  horário  de  saída  será  às  15h,  sendo  necessário  o

cumprimento escrupuloso deste horário;
14.Não é permitido ir buscar as crianças a outra hora;
15.A saída é realizada pelo portão principal da escola e as

crianças são entregues individualmente ao seu Encarregado de
educação.

Solicitamos  aos  EE  que  informem  os  Educadores
sobre  os  contactos  telefónicos,  que  devem  estar
atualizados, por forma a facilitar a comunicação em
situação urgente.

A Diretora
Isabel Marques
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