EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
1. Organização da Escola









A escola é organizada de modo a que todo o seu interior seja considerada Zona Limpa,
excetuando as salas de entrada;
A entrada das crianças, educadores e funcionários, é realizada através de salas com
acesso ao espaço exterior, que estão divididas em duas zonas:
Zona Suja: onde se entra com o calçado vindo do exterior e
Zona Limpa: onde se circula com o calçado para interior, depois de efetuada a troca do
calçado;
Os Educadores e Funcionários também entram através de salas, onde efetuam a mudança
do calçado;
Todos os outros elementos, incluindo os Encarregados de Educação, não podem entrar na
escola;
As salas de atividades passam a estar distanciadas umas das outras de modo a promover o
distanciamento social entre as crianças de diferentes grupos;
Nos Centros Escolares de S. Cipriano e S. M. de Mouros as salas de atividades ficarão na
ala do Pré escolar mas não em salas contíguas.
No Centro Escolar de Resende as salas de atividade serão divididas; 3 na ala do Pré escolar
e 3 na ala do 1º Ciclo.

2. Horários de Funcionamento da Escola e Salas de Atividades






O horário para início das atividades de jardim é às 09h30m, decorrendo as mesmas até às
15h30m, com uma hora para almoço. Chama-se a atenção dos encarregados de educação
para a necessidade de cumprirem o horário de entrega e recolha das crianças, de modo a
não ser perturbado outro tipo de tarefas nomeadamente as de limpeza e higienização. O
lanche matinal decorrerá por volta das 10h30m e o almoço a partir das 12h 15m;
A partir 15h30m inicia-se o prolongamento para as crianças cujos pais tenham
necessidade, que decorrerá até às 19h.30m e até às 17h, para as crianças que utilizam o
transporte escolar;
Os transportes funcionam a partir da 17h.

3. Regras para os Pais /Encarregados e Educação



Não enviar o seu educando para a escola se este apresentar sintomas de doença: febre,
tosse,…
No primeiro dia enviar um calçado extra, devidamente desinfetado, para ser utilizado na
zona limpa da escola;









Entregar o seu educando ao funcionário, no local indicado na escola para o efeito;
Cumprir o horário de entrada, evitando que cheguem depois das 10 horas;
Não deixar que o seu educando leve brinquedos para a escola, explicando-lhes a razão;
Recolher o seu educando na hora programada;
Sensibilizar o seu educando no sentido do cumprimento de regras de distanciamento e
higienização: evitar muita proximidade com os adultos; lavar as mãos antes e depois das
refeições, após a idas à casa de banho, …;
Contactar o Educador preferencialmente por meios tecnológicos: telemóvel, email…

4. Proteção das crianças






As crianças não usam máscara;
Todos os adultos que trabalham no Centro Escolar, usam máscara, podendo também usar
viseira;
Os materiais que as crianças utilizam na sala de atividades serão desinfetados com a
frequência necessária, dependendo da sua utilização;
As crianças manterão o distanciamento possível podendo, no entanto, interagir de uma
forma natural com as outras crianças do mesmo grupo;
Os espaços que as crianças utilizam serão higienizados com a frequência que é
recomendada no plano de limpeza.

5. Funcionamento das atividades





Das salas de atividades serão retirados os materiais de mais difícil higienização: peluches,
almofadas, … ;
Os materiais a utilizar nas atividades devem ser individualizados para cada criança;
No desenvolvimento das atividades com as crianças serão privilegiadas aquelas que se
efetuam em espaços ao ar livre e também no auditório;
As práticas pedagógicas com as crianças estarão de acordo com as recomendações
emanadas do ministério através das orientações respetivas.

6. Funcionamento do refeitório




A entrada no refeitório será realizada por grupo, com o desfasamento de tempo suficiente
para que todas as crianças do grupo lavem as mãos;
No caso do Centro Escolar de Resende haverá dois turnos, sendo as mesas higienizadas na
mudança de turno;
Em cada mesa ficarão, no máximo, 4 crianças.

