
 

 

       Orientações para a reabertura dos 

      Jardins de Infância de Golegã e Azinhaga 

 

 

Estimados Pais/Encarregados de Educação 

 

Perante o reinício da atividade letiva no Jardim de Infância e em cumprimento 

das orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), importa estabelecer diretrizes 

para a reorganização do funcionamento do Jardim de Infância e cumprir 

algumas medidas para que todos fiquemos em segurança, não correndo riscos 

desnecessários. 

Toda a comunidade educativa - educadores de infância e assistentes 

operacionais e pais/encarregados de educação - terá um papel essencial no 

sentido de garantir as condições necessárias para que as crianças possam 

frequentar a educação pré-escolar com o máximo de segurança e confiança. A 

tarefa de nos protegermos é de todos. 

 

Estas serão as medidas que temos de cumprir: 

 

1. No Jardim de Infância de Golegã, as entradas e saídas das crianças serão 

feitas pela porta traseira do Jardim de Infância; 

2. No Jardim de Infância de Azinhaga, as entradas e saídas das crianças serão 

feitas pela porta principal do Centro Escolar; 

3. As crianças são entregues pelos pais/encarregados de educação, ou outra 

pessoa por eles designados,  que deverão obrigatoriamente usar máscara e 

guardar o devido distanciamento social, até que a criança seja recebida pela 

assistente operacional que lhe dará desinfetante para as mãos e desinfetará os 

sapatos; 

4. Os lanches deverão vir dentro de um saco de plástico, sendo que para além da 

comida só poderá incluir material descartável; 

5. As crianças não podem trazer de casa brinquedos ou outros objetos não 

necessários (ex: mochilas, pulseiras, relógios, fios…). Caso seja necessário 

entregar roupa, esta deve vir num saco de plástico; 

6. As crianças que tenham cabelo comprido deverão usar o cabelo apanhado; 



7. As crianças devem usar roupa confortável (sem suspensórios ou cintos, nem 

jardineiras); 

8. Os pais deverão preparar uma caixa, devidamente identificada e fácil de 

higienizar, com uns sapatos que ficarão no JI, de modo a que as crianças possam 

trocar de calçado para utilizar no espaço do Jardim de Infância. Este calçado 

extra permanece no estabelecimento de educação;  

9. O uso do bibe é obrigatório e será enviado para casa sempre que seja 

necessário fazer a sua higienização; 

10. Deve-se privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à 

entrada da instituição, mantendo o distanciamento físico recomendado ou via 

telefone ou email, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja 

articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família. As cadernetas 

não serão utilizadas durante este período; 

11. As crianças com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou com 

sintomas de qualquer doença não se devem apresentar no estabelecimento de 

educação pré-escolar; 

12. Pede-se aos pais/encarregados de educação que sensibilizem as crianças para 

as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância 

das novas formas de interação entre os colegas e adultos (ex: utilização de 

máscaras por parte dos adultos). 

 

Gratos pela vossa compreensão e colaboração. 

 


