
 

 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E PAIS 

NORMAS PARA A REABERTURA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 Os alunos serão recebidos ao portão por um profissional de educação destacado para o efeito; 

 Deverão trazer uma muda de roupa e calçado, devidamente desinfetado, para utilizar no interior do 
estabelecimento de educação. Esse calçado e a muda de roupa permanecerá na escola; 

 Deverão trazer uma caixa de sapatos, devidamente identificada, para colocar o calçado; 

 Deverão trazer bibe, que permanecerá no jardim de infância durante a semana. Caso possua mais 
do que um, devem ser enviados para o jardim, no máximo dois, para serem trocados no meio da 
semana; 

 Deverão trazer lanche não perecível, para as AAAF (quando aplicável), devidamente identificado, em 
caixas laváveis; 

 As crianças não poderão trazer quaisquer objetos /brinquedos de casa; 

 No interior do estabelecimento de ensino serão tomadas as devidas salvaguardas, de acordo com as 
orientações em vigor, de forma a garantir a segurança e proteção de todos no interior do espaço 
jardim de infância; 

 Recomenda-se aos encarregados de educação e pais que o seu educando permaneça no 
estabelecimento de ensino, apenas o tempo estritamente necessário; 

 Caso se entenda ser necessário, poderá ser solicitado aos pais ou encarregado de educação os 
comprovativos que justifiquem a necessidade de permanência por período superior ao estritamente 
necessário;  

 Nesta fase, estão canceladas as festas e reuniões de encarregados de educação presenciais; 

 Nesta fase, estão canceladas todas as visitas de estudo (incluindo as saídas para fora do jardim de 
infância); 

 Mantenha o seu contacto atualizado junto dos serviços administrativos do AEL; 

 É importante que sensibilize o seu educando para a nova realidade que encontrará na escola, 
nomeadamente: 

- o uso de máscaras por parte dos adultos; 
- a necessidade de manter as distâncias de segurança; 
- a higienização regular dos espaços e higienização pessoal. 
 

 Tendo presentes as orientações do Governo, do ME, da DGS e o número de crianças inscritas para a 
reabertura do Pré-escolar e inscritas nas AAAF, verificou-se necessário proceder a uma 
reorganização dos grupos e, consequentemente, redistribuição de serviço do pessoal docente e do 
pessoal não docente, em cada jardim de infância, de acordo com as normas aprovadas no conselho 
Pedagógico de 26-05-2020. 
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