Reabertura dos Jardins de Infância
01 de junho
Informações/orientações para os Pais e Encarregados de Educação
No próximo dia 01 de junho reabrem os Jardins de Infância. As educadoras e
as funcionárias já se organizaram, de forma a tornar o ambiente educativo o mais
higienizado e arejado possível, seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde
e do Ministério da Educação.
Vimos por este meio informar todos os pais que o Jardim de Infância irá
funcionar com algumas regras diferentes das regras habituais e contempladas no
regimento interno de cada estabelecimento. As crianças e os adultos terão de
manter algum distanciamento (dentro do possível), terão de higienizar e desinfetar
as mãos ao longo do dia, haverá arejamento constante das salas e restantes
espaços das instalações.
No entanto, ninguém se pode esquecer que as crianças são, isso mesmo,
crianças, e que necessitam de brincar, de se socializarem com os amigos, dos quais
terão, certamente algumas saudades.
Também é importante promovermos as aprendizagens das crianças e o seu
desenvolvimento harmonioso, garantindo sempre o seu bem-estar e o direito de
brincar.
Ao iniciarem as atividades presenciais no Jardim de Infância, no próximo dia 01
de junho, seria importante que os pais conversassem com os seus filhos, de uma
forma simples, segura, confiante, sobre a problemática atual, para que as crianças
ao regressarem não estranhem as diferenças:
- Explicar que os adultos irão estar de máscara (as crianças não necessitam);
- A importância da lavagem frequente das mãos, da importância de desinfetar
as mãos e outros objetos, …(as educadoras também irão falar sobre essas novas
regras);
- As crianças poderão brincar e conversar, evitando estar muito próximas umas
das outras, não devem dar beijos, nem abraças aos colegas;

- No almoço e no lanche ficarão sentados com maior distanciamento entre as
cadeiras;
- As funcionárias da empresa de refeições, não entram no Jardim de Infância.
As embalagens transportadoras das refeições serão entregues à porta e as
funcionárias do respetivo Jardim de Infância procede à sua receção.
- Sempre que a criança tenha espirros ou tenha tosse, deverá dobrar o braço e
fazê-lo para a zona do cotovelo;
- A funcionária que estará na sala será a mesma ao longo do dia, evitando ter
pessoas diferentes;
- Sempre que alguém necessitar de se deslocar à casa de banho, deve-se
evitar cruzamentos de crianças/adultos;
- As crianças farão a desinfeção do calçado à entrada no Jardim de Infância,
assim como a desinfeção das mãos, utilizando o gel desinfetante, disponível na
entrada da respetiva sala.
- Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço do Jardim de
Infância, salvo exceções, devidamente justificadas; se necessário, o uso obrigatório
de máscara e a respetiva desinfeção das mãos e do calçado;
- As crianças e/ou adultos que tiverem febre, tosse, dificuldades respiratórias,
não podem vir para o Jardim de Infância;
- Se durante a permanência no Jardim de Infância, as crianças apresentarem
algum destes sintomas, os encarregados de educação serão contactados e serão
aplicadas as medidas do Plano de Contingência;
- Qualquer situação que não conste nesta informação, os responsáveis
seguirão as recomendações/orientações da Direção Geral da Saúde, do Ministério
da Educação e o Plano de Contingência do Agrupamento.
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