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REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

PREVENÇÃO COMO DEVEM ATUAR OS PAIS TRABALHO NA SALA 

A. Todos os colaboradores 

foram testados 

relativamente ao Covid-

19; 

B. Desinfetamos as 

instalações; 

C. Fizemos as compras de 

material de proteção, 

sinalização e limpeza; 

D. Os trabalhadores 

receberam formação 

relativamente à melhor 

utilização dos materiais 

de limpeza e desinfeção 

e novas regras de 

funcionamento; 

E. Os refeitórios e os 

espaços exteriores só 

poderão ser utilizados 

pelas crianças de uma 

só sala, de cada vez e 

com o espaçamento 

necessário; 

F. A higienização e 

limpeza serão 

adaptadas à situação de 

acordo com o 

PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA; 

G. Divulgação do 

PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA; 

H. Cumprir o plano de vacinação 

das crianças e avisar a 

educadora sempre da toma da 

vacina; 

I. No 1.º dia devem trazer para a 

AMAS, em saco descartável 

fechado, a bata, um fato de 

treino e calçado que apenas 

serão usados na AMAS: 

sempre que necessário será 

devolvido aos pais para ser 

lavado e substituído; 

J. Eliminar as mochilas e outros 

objetos, incluindo brinquedos 

pessoais, bijutaria, como 

colares e pulseiras; 

K. No caso de as crianças terem 

cabelo comprido, este deve ser 

apanhado no alto da cabeça; 

L. No dia de aniversário os pais 

não poderão trazer o bolo e 

outras prendas; 

M. Utilizarem máscara na entrega 

e receção dos filhos, no espaço 

para isso reservado (na 

entrada junto à porta principal e 

utilizando o distanciamento de 

2m entre grupos). Tocar à 

campainha e esperar pela 

auxiliar. Não usar os TAG´S; 

N. A entrega/receção da criança, 

deve ser feita 

preferencialmente pelo mesmo 

membro da família; 

O. Cumprir as regras de 

prevenção e segurança, no 

caso de doença dos filhos ou 

de contacto com pessoas 

infetadas com Covid-19; 

P. Nas salas será retirado 

todo o material não 

necessário para que a 

sua higienização seja 

mais fácil; 

Q. Os espaços existentes 

permitem a segurança 

exigida; 

R. Os brinquedos/materiais 

serão individuais; 

S. A planificação das 

atividades iniciais 

privilegiará o reforço das 

regras de convivência em 

grupo e de higienização; 

T. Em todas as salas 

existirá desinfetante para 

mãos e lenços; 

U. Não existirão atividades 

inter-salas; 

V. Sempre que possível as 

atividades serão ao ar 

livre; 

W. Cumprir-se-ão regras de 

entrada e saída nas 

salas; 

X. Todos os recados para 

a educadora ou para os 

pais deverão ser 

transmitidos através da 

caderneta virtual que 

deverá estar acessível 

em setembro. 

 

 


