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ADENDA – AAD – PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID-19 – MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO PARA A REABERTURA DA CRECHE 

 

11-05-2020 

 

ENQUADRAMENTO 

  

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação 

do vírus como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, de 

entre as quais a suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas dos 

equipamentos sociais de apoio à primeira infância.  

  

OBJETIVO 

O presente guião define um conjunto de normas a observar na reabertura da resposta 

social creche, no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e 

informado, tendo em vista a segurança das crianças e dos profissionais.  

  

Este documento não dispensa a consulta do documento “COVID-19, recomendações 

para adaptar os locais de trabalho | proteger os trabalhadores e de outras orientações 

ou legislação aplicáveis.  
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A Associação dos Amigos da Damaia (AAD) criou um aditamento ao AAD – “Plano de 

Contingência COVID19”, Intitulado “AAD - Medidas de Prevenção para a Reabertura da 

Creche”, de acordo com a orientação 006/2020 da Direção-geral da Saúde (DGS), onde 

contempla:  

a) Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19; 

b) Definição de uma área de isolamento, devidamente equipada; 

c) Circuitos necessários para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento;  

d) A atualização dos contactos de emergência das crianças e do fluxo de 

informação aos encarregados de educação; 

e) A gestão dos recursos humanos de forma a prever substituições na 

eventualidade de absentismo por doença, necessidade de isolamento ou para 

prestação de cuidados a familiar de alguns dos seus elementos.  

 Foi dada formação a todos os funcionários (pessoal docente e não docente) relativa ao 

Plano de Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-

19.  

Vão ser utilizados alguns espaços que não estão a ser utilizados, quer pela suspensão 

de atividades, quer pelo encerramento de respostas sociais, para poder expandir a 

creche para estes espaços.   

 

A AAD vai adotar as seguintes medidas preventivas:  

a) Sanitários com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de 

papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, 

nomeadamente a higienização das mãos;  

b) Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos 

edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS; 

c) Gestão de resíduos, diária sem necessidade de proceder a tratamento especial; 
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d) Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal; 

e) Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos 

à entrada e à saída da creche e na sala de atividades (um por sala).  

  

Adaptação das normas reguladoras das condições de instalação e 

funcionamento da creche 

Nesta fase, devem ser adaptadas as regras constantes do artigo 7.º da Portaria n.º 

262/2011, de 31 de agosto, do artigo 5º Decreto-Lei n.º 115/2015, de 22 de junho e 

artigo 2º da Portaria n.º 232/2015, de 6 de agosto.  

  

Neste contexto, sem prejuízo dos indicadores legais previstos, sempre que possível, e 

com as necessárias adaptações a cada caso concreto:  

• Nas salas de atividades das crianças, deverá ser assegurado o máximo de 

distanciamento físico possível (1,5 a 2m) entre pessoas; 

• A utilização de espaços que não estão a ser utilizados, quer pela suspensão de 

atividades, quer pelo encerramento de respostas sociais, para expansão da creche; 

• Poderão ser criados grupos rotativos ou turnos distintos de crianças na creche em 

função das necessidades dos pais/encarregados de educação; 

• Manter distanciamento físico entre mesas/berços/espreguiçadeiras/catres (1,5 a 

2m); 

• Durante a sesta, os catres vão ser separados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das 

crianças alternadas.  
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Horário de funcionamento 

• O horário de funcionamento da AAD vai ser flexível, para assegurar o bom 

funcionamento da mesma. As crianças não devem permanecer na mesma por período 

superior ao estritamente necessário.     

  

Procedimentos prévios à reabertura do estabelecimento 

Previamente à reabertura do dia 18 de maio, a AAD vai proceder às seguintes medidas: 

• Limpeza geral das instalações; 

• Desinfeção geral das instalações; 

• A higienização vai ser feita em conformidade com a orientação 014/2020 da DGS;  

• Todos os funcionários vão ser sujeitos, à testagem de rastreio à COVID-19; 

• Vai ser criada sinalização visível dos espaços (criando zonas de espaços “sujos” e 

espaços “limpos”) e vão ser estabelecidos diferentes circuitos de entrada e de saída, 

sempre que possível;  

• Vão ser criados sistemas de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de todas as 

orientações da DGS; 

• O contacto com os pais vai ser feito por meios digitais tal como tem sido nestes últimos 

dois meses. 
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Formação e informação 

  

Todos os profissionais e pais da AAD vão ser informados sobre o Plano de contingência 

COVID-19. 

 

Todos os funcionários da AAD têm conhecimento sobre: 

 • Os conteúdos programáticos relativos à ativação do plano de contingência, 

nomeadamente à forma de atuação caso exista uma situação de suspeita de contágio 

de uma criança ou funcionário, o acompanhamento da mesma durante o processo de 

isolamento e ao encaminhamento para os serviços de saúde competentes;  

• Utilização correta do equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente sobre 

a forma de o colocar, retirar e manter.  

 

Organização geral 

 

• Cada criança permanecerá única e exclusivamente na sua sala (exceto ao 

almoço e na hora da higienização), com a respetiva Educadora e Auxiliar, de 

forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes;  

• Vão existir circuitos distintos de forma a evitar o cruzamento entre pessoas; 

•  À chegada e saída da AAD, as crianças devem ser entregues/recebidas 

individualmente pelo seu encarregado de educação, ou por alguém por ele 

designado, à porta do estabelecimento;  

• Vai ser feito o arejamento das salas e corredores; 

• O acesso ao interior das nossas instalações vai ser limitado apenas ao pessoal 

afeto à mesma. 
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• As crianças e os funcionários tem que trazer um calçado próprio (meias 

antiderrapantes, sapatilhas, ténis, etc.) para usar única e exclusivamente na 

AAD;    

• Os funcionários vão assegurar, sempre que possível, que as crianças não 

partilham objetos; 

• Nas atividades de sala o material vai ser individualizado; 

• As crianças não podem trazer brinquedos de casa ou outros objetos não 

necessários de casa para a creche; 

• Durante a sesta cada criança vai ter o seu catre/berço, tal como já acontecia, e 

estes vão ter o distanciamento físico possível (1,5 a 2m), mantendo as posições 

dos pés e das cabeças das crianças alternadas, depois da sesta o serviço de 

limpeza e descontaminação vão ser reforçados, de acordo com a Orientação 

014/2020 da DGS.  

 

Acesso às instalações 

• As crianças devem ser entregues a quem está na portaria que irá registar a 

temperatura das crianças e depois as reencaminha a uma auxiliar que as irá calçar e 

higienizar (lavar mãos), para de seguida as entregar em sala;  

• Só pode entrar na escola (hall de entrada) um adulto por criança; 

• As crianças devem ter sempre duas mudas de roupa lavada na AAD; 

• As roupas devem ser lavadas, sempre que possível, a uma temperatura de 60º; 

• Caso qualquer criança ou funcionário, apresente sintomas de qualquer doença, não 

poderá entrar na AAD.  
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Espaços e normas de prevenção de risco de contaminação 

 

• Vai ser feita uma higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos 

(p.e. lápis, pincéis), equipamentos utilizados pelas crianças (fraldário, berços 

e/ou catres), bem como dos espaços comuns, com produtos adequados, várias 

vezes ao dia, de acordo com a orientação 14/2020 da DGS; 

• A utilização de máscaras por parte dos trabalhadores é obrigatória (e, quando 

necessário, luvas ou outro equipamento), de acordo com orientações da DGS; 

• Em momento algum é permitido a colocação máscaras às crianças; 

• Vai reforçar-se a lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os 

funcionários, bem como das crianças, apoiadas pelos profissionais, e verificar-

se o cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte dos 

funcionários; 

 

Refeições 

• Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene vão ser 

mantidas: 

• A deslocação para a sala de refeições vai ser desfasada por salas, para diminuir 

o cruzamento de crianças; 

• Antes das refeições, as crianças vão ser levadas a lavar as mãos e ajudadas 

para a sua realização de forma correta; 

• Os lugares vão ser marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível (1,5 a 2 m); 

• Quem traz alimentação de casa, tem que trazê-la em sacos descartáveis 

devidamente identificados, e terá de trazer um suplente para depois colocarmos 

os utensílios (caixas) vazios; 
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Utilização da casa de banho e mudança de fralda 

 

• As idas à casa de banho vão ser, no máximo, de 2 crianças de cada vez;  

• A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras vai ser feita 

frequentemente;  

• Vão ser assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com higienização 

das mãos dos profissionais e da criança, bem como da bancada de muda fraldas 

antes e depois de cada utilização; 

• Caso exista roupa suja da criança vai ser colocada num saco fechado para ser 

entregue aos pais quando a vierem buscar.  

  

Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade 

• Nesta fase deverão ser cancelados os espetáculos, as festas internas, as 

reuniões de pais presenciais, as idas à praia, as atividades extracurriculares, as 

atividades desportivas, etc. 

• As atividades de sala vão ser desenvolvidas, em pequenos grupos ou 

individualmente. 

 

Atuação Perante um Caso Suspeito 

• Perante a identificação de um caso suspeito, o mesmo vai ser encaminhado para 

a área de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência;  

• Os encarregados de educação do caso suspeito vão ser de imediato contactados 

e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24); 

• Todos os encarregados de educação serão informados em caso de existência 

de um caso suspeito na instituição;   
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• As Autoridades de Saúde serão imediatamente informadas do caso suspeito e 

dos contactos das restantes crianças da sala, de forma a facilitar a aplicação de 

medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco. Por tudo isto pede-se a 

todos os pais caso tenham trocado de contato para avisarem a AAD a fim de 

podermos trocá-lo na nossa lista de contatos de emergência. 


