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REGRESSO DAS CRIANÇAS AO JARDIM DE INFÂNCIA 

A entrada no recinto escolar está autorizada 

exclusivamente, às crianças e ao pessoal docente e não 

docente que aí trabalha.   

Mantém-se a proibição de entrada na escola a 

todos os elementos da comunidade educativa, incluindo 

pais / encarregados de educação, a não ser nas 

situações em haja convite ou convocatória.  A 

comunicação escola família continua a fazer-se por 

meios tecnológicos. 

• A ENTRADA das crianças do ensino pré-escolar faz-

se entre as 08:00 horas e as 09:15 horas. 

• A entrada de crianças após as 09.15 horas só poderá 

acontecer em situação muito excecional, 

devidamente fundamentada e autorizada pela 

educadora, para não colidir com o início das 

atividades. 

• As crianças devem ser entregues à porta do 

estabelecimento, pelo seu encarregado de 

educação, ou por pessoa por ele designada, e 

recebidas por uma assistente operacional destacada 

para o efeito, evitando, assim, a circulação de 

pessoas externas no interior do recinto. 

• Os encarregados de educação devem manter o 

distanciamento físico de pelo menos dois metros, 

junto do portão de entrada.  

• Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: 

fornecedores) só excecionalmente podem entrar no 

estabelecimento de educação e, sempre, de forma 

segura, com máscara e proteções nos sapatos, 

evitando o contacto com as crianças. 

• As crianças devem trocar o calçado que levam de 

casa por outro, apenas utilizado no espaço do Jardim 

de Infância. Este calçado extra permanece no 

estabelecimento de educação, e é higienizado todos 

os dias, após a saída da criança. O pessoal docente e 

não docente deve cumprir a mesma orientação.  

• No caso dos adultos são permitidos o uso de 

proteções nos sapatos. 

• A troca de sapatos é feita no espaço “sujos”, 

indicados em cada estabelecimento de Educação 

Pré-Escolar. 

• A lavagem/desinfeção das mãos por parte do pessoal 

docente e não docente e também das crianças, 

aquando da entrada no estabelecimento de 

educação, é obrigatória. 

• Devem trazer uma mochila com:  

o uma muda de roupa 

o um chapéu/boné, que também deve ser lavado 

regularmente; 

• Devem trazer o lanche da tarde (será atribuído 

suplemento aos alunos que dele usufruem ou que o 

solicitarem para o GAAF) e uma garrafa com água 

devidamente identificada; 

• É proibido levar brinquedos ou outros objetos para o 

Jardim de Infância;  

• As crianças só devem permanecer no Jardim de 

Infância por um período estritamente necessário; 

• Solicita-se aos encarregados de educação que 

sensibilizem as crianças para as novas regras de 

regresso ao Jardim de Infância; 
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• Os encarregados de educação devem ter os seus 

contactos telefónicos atualizados, para serem 

contactados sempre que necessário;  

JARDIM DE INFÂNCIA DE QUARTEIRA 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO 

SUL 

A troca de sapatos faz-se no telheiro sul do edifício 

 

 

JARDIM DE INFÂNCIA DA ABELHEIRA 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO 

SUDESTE 

A troca de sapatos faz-se 1.º anexo à esquerda da 

entrada do edifício, na “zona das salas do pré-escolar”; 

 
 

 

 

 

 

JARDIM DE INFÂNCIA DA FONTE SANTA 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO 

SUDESTE. 

A troca de sapatos faz-.se no 1.º anexo à esquerda da 

entrada do Sudeste do edifício; 
 

 

 

• O horário de saída é até às 15h30; pode, no entanto, 

ser prolongado até às 18h30 se os encarregados de 

educação comprovarem a necessidade dos seus 

educandos frequentarem as AAAF; 

• À saída do recinto escolar, a criança é acompanhada 

por um funcionário destacado para o efeito, fazendo 

o percurso inverso ao da entrada. Começando pelo 

espaço ”sujos”, onde faz a troca de sapatos e a 

higienização das mãos. Será entregue ao 

encarregado de educação, ou a alguém por este 

designado, no portão. 

GARANTIMOS TODAS AS CONDIÇÕES PARA QUE O 

REGRESSO AO JARDIM DE INFÂNCIA SE FAÇA EM 

SEGURANÇA.  

CONTAMOS CONSIGO PARA NOS AJUDAR NESTA 

TAREFA.  


