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➢ TODOS OS FUNCIONARIOS; 

➢ PRESTADORES DE SERVIÇOS; 

➢  ENCARREGADOS EDUCAÇÃO; 

➢ REPRESENTANTES PAIS; 
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Introdução 

O Conselho de Ministros aprovou o plano de 

transição do estado de emergência para o estado de 

calamidade que entrou em vigor no dia 3 de maio 2020 

às 00h00. Após a análise dos casos em Portugal com 

cientistas, DGS e parceiros sociais, o Governo chegou à 

conclusão que "não justificava renovar" o Estado de 

Emergência. Porém, isto não quer dizer que a pandemia 

esteja ultrapassada ou que o risco tenha diminuído, 

sendo necessário continuar a manter "um nível de 

contenção elevado". 

A Santa Casa da Misericórdia de Freixo de Espada à 

Cinta, (SCMFEC), sempre respeitou todas as normas e 

orientações da DGS e demais autoridades 

governamentais, com o propósito de procurar soluções 

para a contenção da pandemia. Fomos rápidos na ação 

como vamos continuar a ser exigentes na prevenção. 

Procuramos seguir ao pormenor o nosso plano de 

contingência, com apertadas medidas de segurança 

norteadas pelas orientações das autoridades de saúde 

onde destacamos as mais importantes; 

• Suspender todas as visitas dia 8 de março 

• Suspender e adiar todas as consultas externas, 

em articulação com as unidades hospitalares. 

• Fecho das Valências Pré-escolar e ATL  

• Fecho do Centro de Dia  
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• Encerramento ao publico dos serviços 

administrativos;  

• Criar escalas de serviço com equipas de 

substituição; 

• Encaminhar todos os utentes com patologias e 

sintomas considerados graves para as urgências 

Hospitalares da área a fim de serem tratados e 

cuidados, mantendo os protocolos de 

seguranças que a DGS recomendava nos 

transportes, bem como manter os utentes em 

quarenta durante 14 dias apos o regresso; 

• Articulação permanente com os médicos do 

centro de saúde Local; 

• Afastamento social dentro das respostas com a 

criação de novas salas de estar;  

• Criação de dois grupos, para que existisse a 

possibilidade de fazer as refeições diárias 

desencontrados; 

• Uso obrigatório de máscara para todos os 

colaboradores;  

• Suspender de funções os trabalhadores que 

fossem visitados por familiares ou amigos 

vindos de outras zonas do país ou estrangeiro; 

• Monitorizar a temperatura dos colaboradores 

ao serviço ou em descanso preventivo; 

Foram algumas das medidas mais importantes que 

adotamos e vamos continuar a adotar até que estejam 

reunidas as condições de segurança que achamos 

necessárias para o foco de transmissão da COVID-19 seja 

mínimo e cada vez mais reduzido. 
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Regras e Práticas 

É intenção da SCMFEC, proceder ao 

desconfinamento das medidas adotadas de uma forma 

gradual, responsável e ponderada. Não vamos tomar 

medidas que possam trazer risco, vamos sim reforçar a 

segurança e prevenção para o regresso das crianças, de 

forma a mitigar "a possibilidade de contágio, garantindo 

a segurança de todos". Mas sem abdicar ao direito de 

brincar de cada criança. 

"Pese, embora, as recomendações de 

distanciamento físico, não podemos perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento 

das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e 

direito de brincar. É também essencial considerar que as 

interações e as relações que as crianças estabelecem 

com os adultos e com as outras crianças são a base para 

a sua aprendizagem e desenvolvimento". 

O espaço da resposta infantil Pré-escolar, está 

identificado como ZONA 1 ou azul. Dentro desta área só 

estão autorizados a circular as crianças que frequentam 

a resposta e as funcionarias destacadas pelos recursos 

humanos. A SCMFEC, garante que as crianças que 

frequentam outras respostas não vão estar em contato 

direto, criando para isso, no exterior e interior do 

edifício zonas com barreiras físicas. 

Estão proibidas atividades fora das instalações 

da resposta. As funcionarias só podem sair das 

instalações com autorização e conhecimento da 

coordenação do plano de contingência, para situações 
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de carater urgente ou cujo fundamento não possa ser 

inadiável. 

No seguimento das orientações e normas da 

DGS, e DGestE, a SCMFEC vai adaptar outra sala de 

atividades, com as devidas condições de espaço, 

luminosidade, arejamento e acesso ao exterior, 

permitindo assim um afastamento social das crianças 

dentro das instalações. 

Desta forma permite criar duas turmas distintas, 

de forma a minimizar o contacto entre crianças de 

grupos diferentes. 

Sempre que as condições atmosféricas o 

permitam vamos privilegiar as atividades no recreio, em 

regime rotativo de grupos. 

AS EDUCADORAS E AUXILIARES SÃO 

OBRIGADAS A USAR MASCARA DURANTE TODO O 

TEMPO. 

1- Entrada das Crianças 

Foram definidos circuitos de circulação interna, 

permitindo uma melhor orientação espacial de crianças 

e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais 

eficaz do espaço e dos equipamentos. 

• A entrada das crianças para as instalações é feita 

através da linha azul, identificada como ZONA 1. 

• Os pais ou outro por eles identificados e 

designados, não podem entrar nas instalações. 

• Na impossibilidade de os pais não poderem 

fazer a entrega das crianças, devem contatar a 
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Educadora de Infância para identificar o adulto 

que o vem substituir. A SCMFEC, só aceita da 

parte dos pais a identificação de duas pessoas 

adultas para os substituir.   

• A entrega das crianças é feita no exterior das 

instalações, onde são recebidas por uma auxiliar 

que procede á desinfeção das mãos e mochila. 

• Antes de entrar na sala de atividades a criança é 

encaminhada por um circuito definido, onde 

procede á troca de calçado. O Calçado que as 

crianças trazem de casa, fica guardado em 

espaços apropriados e devidamente arejados, e 

só os voltam a calçar no regresso a casa. 

• O calçado extra, permanece no estabelecimento 

de educação onde é higienizado, todos os dias, 

após a saída da criança.  

• Fica da responsabilidade dos pais, a lavagem do 

calçado durante o fim de semana. 

• Devem os pais e sempre dentro das 

possibilidades económicas, enviar roupa para a 

criança usar nas atividades diárias, ficando sob a 

responsabilidade da auxiliar a muda  nas zonas 

destinadas para o efeito. 

• Todas as regras em vigor prescritas em 

regulamento interno, continuam a vigorar, 

nomeadamente o respeito pelas horas de 

entrada e saída das crianças. 
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Salas de atividades 

• Nas salas de atividades existe material 

necessário para as atividades a desenvolver 

pelas educadoras, foram retirados dos espaços 

os acessórios considerados não essenciais à 

prática das atividades pedagógicas permitindo 

desta forma uma melhor limpeza e desinfeção. 

• Os encarregados de educação não podem 

deixem as crianças levar de casa brinquedos ou 

outros objetos não necessários. 

•  As mesas de trabalho vão ser dispostas em “U”, 

com espaçamento entre crianças de 2 m.  

• Os brinquedos e outro material didático, só 

pode ser utilizado pela mesma criança e não 

deve ser partilhado antes de ser desinfetado e 

limpo. 

• Durante as atividades diárias vai ser criada uma 

rotina pedagógica, tendo em conta as 

orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidos nas OCEPE. Pese embora as 

regras atuais de distanciamento físico, importa 

não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das 

crianças e a garantia do seu direito de brincar. 

• Estar atento ao bem-estar das crianças e 

responder às necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o 
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desenvolvimento e a aprendizagem são 

indissociáveis. 

• As Educadores vão falar com as crianças sobre 

os tempos que vivemos, dar a conhecer as novas 

regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas 

de interação. É importante prestar atenção às 

suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e 

ajudando-as a compreender a importância do 

cumprimento destas novas regras, para a 

segurança e bem-estar de todos. 

• Apostar na utilização das tecnologias com 

recurso à projeção sobre assuntos que lhes 

interessem. 

• As salas devem ser arejadas várias vezes ao dia, 

em cada sala deve existir um dispensador de gel 

desinfetante, ao qual as crianças não podem ter 

acesso.  

Casas de Banho 

• Não são permitidas concentrações nas idas à 

casa de banho. 

• As auxiliares devem desinfetar constantemente 

as mãos das crianças, e sempre que seja possível 

levar as crianças em grupos no máximo de 4 a 

lavar as mãos e explicar os procedimentos.  

• As casas de banho devem ser limpas e 

desinfetadas 4 vezes por dia. 
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• As crianças só podem usar a casa de banho 

quando esta estiver devidamente limpa e 

higienizada. 

Refeitório 

• As Refeições vão ser servidas com intervalos 

entre turmas. 

• Durante o período das refeições, devem ser 

respeitadas as medidas de distanciamento e 

higiene. 

• Antes e depois das refeições, as crianças devem 

lavar as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta;  

• Os lugares vão estar marcados, de forma a 

assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre crianças. 

• Não podem ser partilhados quaisquer 

equipamentos ou alimentos. 

• Quando a primeira turma terminar a refeição, é 

feita limpeza e desinfeção das superfícies 

utilizadas. 

Dormitório 

• As camas são sempre ocupadas pela mesma 

criança com espaçamento mínimo de 2m entre 

si, a roupa das camas é lavada diariamente e os 

espaços desinfetados e higienizados.  
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Recreios 

• Os espaços dos recreios são desinfetados 

diariamente 

•  Todos os objetos e brinquedos que sejam 

utilizados nos recreios, não podem ser levados 

para o interior da resposta sem serem 

devidamente lavados e desinfetados. 

• O espaço do recreio só é utilizado por uma 

turma de cada vez. 

• Todo o material utilizado, deve ser desinfetado 

antes de ser usado pelas crianças da turma 

seguinte. 

• É OBRGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS NO 

RECREIO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS.  

Recursos Humanos 

• Por força das alterações necessárias para 

garantir o espaçamento físico, a SCMFEC vai 

reforçar os recursos humanos nesta resposta, 

colocando 1 educadora e 1 auxiliar em cada sala 

de 10 alunos. 
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Orientações gerais 

• A SCMFEC, tem uma área de isolamento de 

casos suspeitos de Covid-19, com circuitos 

definidos e isoláveis, devidamente identificados 

no plano de contingência em vigor.  

• No caso de uma possível suspeita de 

contaminação, a criança é colocada em 

isolamento e contactada a Linha SNS24 (808 

242424) e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas pelos profissionais de 

saúde. A pessoa responsável deve permanecer 

com a criança na sala de isolamento, cumprindo 

com as precauções básicas de controlo de 

infeção, nomeadamente quanto à higienização 

das mãos E USO DE MÁSCARA.  

• Deve ser contactado, de imediato, o respetivo 

encarregado de educação. 

• Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies 

mais utilizadas pelo caso suspeito, bem como da 

área de isolamento, nos termos da Orientação 

14/2020 da DGS. 

• Os resíduos produzidos pelo caso suspeito 

devem ser acondicionados em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e 

devem ser colocados em contentores de 

resíduos (nunca em ecopontos). 

• EM NENHUMA SITUAÇÃO DEVE SER 

COLOCADA MÁSCARA ÀS CRIANÇAS 
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