
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI JOÃO DE VILA DO CONDE 

ANO LETIVO 2020-21 
 

PARA OS PAIS/ENC. DE EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR 

ORIENTAÇÕES/MEDIDAS DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DA COVID 19 

 
Caros Pais e Encarregados de Educação: 

Neste início de ano “especial” é fundamental o cumprimento por todos das seguintes regras: 
 

Não mandar o seu filho/a para o Jardim se o mesmo/a apresentar sinais ou 

sintomas sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de 

educação pré-escolar. Neste caso, deve contactar a Linha SNS24 (808 242424);  

Receber e entregar as crianças à porta do Jardim, a fim de evitar a circulação de 

pessoas externas no interior do recinto. O adulto deverá estar protegido com 

máscara. 

Não permitir que as crianças levem brinquedos ou outros objetos não necessários 

de casa para o Jardim; 

Ir buscar a criança o mais cedo possível para que ela não permaneça no Jardim por 

período superior ao estritamente necessário; 

Em situação de falta ocasional da educadora de infância titular de turma, o 

docente, sempre que tal seja possível, deverá informar os Encarregados de 

Educação de que vai faltar e incentivar estes a que evitem mandar os filhos para o 

jardim de infância. As crianças do docente em falta devem manter-se na respetiva 

sala, acompanhados pela assistente operacional da sala, e supervisionados por 

outra educadora do jardim de infância.  

Ter um contacto telefónico (se possível, até dois) sempre disponível para uma 

situação de identificação de um caso suspeito; 

Respeitar todas as orientações que aqui não constam e que lhe forem dadas pelas 

pessoas em serviço nos Jardins. 

Deve, em casa, determinar ao seu educando que ele, de forma rigorosa, na escola: 

Deverá evitar totalmente o aperto de mão, os abraços e beijos; 

Evite partilhar objetos e alimentos; 

Cumpra o distanciamento social, evitando aglomerações e permanecendo, sempre 

que possível, com os alunos do grupo; 

Respeite a sinalética da escola, bem como todas as orientações que lhe forem dadas. 
 

 
A responsabilidade, o envolvimento e cumprimento rigoroso de todas estas 

orientações será fundamental para o sucesso das medidas implementadas. 

Apenas todos juntos conseguiremos ultrapassar este tempo difícil que vivemos! 

O Diretor  


