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NOTA INTRODUTÓRIA
O plano de desconfinamento em vigor, prevê a reabertura dos equipamentos sociais de apoio à primeira
infância, a partir de 18 de maio, tendo a Secretaria de Estado da Ação Social, em articulação com a DireçãoGeral da Saúde (DGS), elaborado um guião que define um conjunto de normas a observar na reabertura das
respostas sociais Creche, Creche familiar e ama no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo
seguro e informado, tendo em vista a segurança das crianças e dos profissionais. Por sua vez, a 13/05/2020,
a Direção-Geral da Saúde, emitiu a Orientação n.º 25/2020 - Medidas de Prevenção e Controlo em Creches,
Creches familiares e Amas
É ainda de salientar que muitas das orientações previstas no referido guião são já uma prática comum na
Creche (CR), seja pelas exigências da legislação de enquadramento desta resposta social, seja pela adoção
de boas práticas de atuação.
Reforça-se ainda que a Creche (CR) é um lugar de afetos, de desenvolvimento, crescimento, de partilha,
interação e de práticas pedagógicas, onde a criança e o brincar estão no centro da ação, pelo que o
cumprimento das orientações deverão respeitar esse enquadramento.
O presente guião define um conjunto de normas a observar na reabertura da resposta social da CRECHE DO
CPBESA no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e informado, tendo em vista a
segurança das crianças e dos profissionais.
O CPBESA reviu e adaptou o seu plano de contingência COVID19, de acordo com a orientação 006/2020 da
Direção-geral da Saúde (DGS), o qual será disponibilizado em www.cpbesa.com.

ADOTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS:
a. Os espaços da CR estão disponibilizados e adequados ao funcionamento durante o período
COVID19 cumprindo as orientações;
b. Os espaços sanitários estão equipados 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;
c. A Creche dispõe de material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza do edifício,
de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS;
d. A gestão de resíduos é diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial;
e. Na CR existem equipamentos de proteção individual para os profissionais;
f. No espaço existem dispensadores de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as
mãos à entrada e à saída do edifício, nas salas de atividades e em outros espaços comuns;
g. Nos diferentes espaços da CR estão afixados cartazes e flyers informativos com indicação de bons
procedimentos e regras de atuação;
h. Todos os profissionais receberam Formação e informação relativa ao plano de Contingência e às
medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19;
i. Os espaços da CR foram reorganizados e repensados os materiais e equipamentos em uso, de
forma a garantir a segurança dos seus utilizadores;
j. O plano de higienização em vigor foi revisto de modo a incluir a higienização e desinfeção dos
espaços e equipamentos da CR de acordo com o estipulado.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Em períodos normais a CR do CPBESA abre as 7h30 e encerra às 19h00. No entanto o horário de
funcionamento da mesma poderá ser reduzido e adaptado, adequando-o às necessidades dos
pais/encarregados de educação que vão utilizar os serviços no período de COVID-19. É RECOMENDADO
QUE A CRIANÇA PERMANEÇA NA CR PELO PERÍODO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO.

PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REABERTURA DA CR:
a. Foi efetuada uma limpeza e desinfeção geral ao edifício;
b. A higienização dos espaços e equipamentos foi realizada de acordo com o Plano de Higienização
em vigor elaborado com apoio da CENTROQUIMICA, empresa parceira do CPBESA na área da
higienização e desinfeção dos espaços e equipamentos, em conformidade com a orientação
014/2020 da DGS;
c. Os profissionais ao serviço foram sujeitos a testagem de rastreio à COVID-19, em articulação com
os serviços da MTSSS;
d. Entre o dia 1 e o dia 15 de maio foram preparados e sinalizados os circuitos dentro da Instituição
criando espaços “sujos” e espaços “limpos” definindo os diferentes circuitos de circulação
nomeadamente de entrada e de saída;
e. Está implementado o procedimento de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de todas as
orientações através de processo de auditoria interno com recurso à cheklist em suporte
informático.

INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO
a. Todos os profissionais e pais/EE com crianças integradas foram informados do presente Guião;
b. O documento será disponibilizado através de email e publicado em www.cpbesa.com;
c. Aos profissionais foram explicados, sob a forma de ação de formação:
1. As formas de atuação em caso de situação de suspeita de contágio de uma criança ou
profissional;
2. O acompanhamento dos casos suspeitos durante o processo de isolamento;
3. A forma de encaminhamento para os serviços de saúde competentes;
4. A utilização correta do equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente sobre a
forma de o colocar, retirar e manter.
d. A disponibilização de toda a informação relativa ao início das atividades e sobre todas as alterações ao
normal funcionamento da CR, bem como as instruções de comunicação entre as partes passa a ser
realizada através de email Institucional;
e. Durante este período será suspensa a utilização da caderneta do aluno;
f. O CPBESA aderiu ao ensino à distância através da plataforma CLASSDOJO, a qual vai continuar em
funcionamento;
g. O CPBESA dispõe ainda um canal de youtube com acesso restrito, de uma página institucional
www.cpbesa.com e uma página no Faceboock.
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ORGANIZAÇÃO GERAL
a. As crianças e profissionais estão distribuídos por grupos e por salas fixas, tendo por base a previsão
de frequência. Os espaços estão definidos em função deste seccionamento de forma a evitar ao
máximo, e sempre que possível, o contato entre pessoas de grupos diferentes;
b. Existem espaços de utilização comum: Áreas de receção, Refeitório, Sala Polivalente, WC e espaço
lúdico de exterior;
c. Para cumprimento das alíneas anteriores os horários e circuitos, nos espaços comuns, serão
organizados de forma a evitar o cruzamento entre grupos;
d. O acesso a cada sala está limitado apenas aos profissionais afetos à mesma e no limite às
Educadoras e Auxiliares do CPBESA.
ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE ATIVIDADE
a. Cada grupo está afeto a uma só sala de atividades, de forma a evitar a circulação das crianças e
profissionais;
b. Nas salas em que as crianças se sentam ou circulam no chão devem utilizar um calçado confortável
ou meias antiderrapantes. Este calçado ou meias são fornecidos pelos pais e de uso exclusivo na
Instituição onde ficam à guarda da mesma;
c. O calçado do exterior nunca será utilizado no interior da instituição;
d. Os profissionais cumprem as orientações definidas nas alíneas anteriores;
e. Não asseguramos que as crianças não partilhem objetos, no entanto tudo faremos para evitar que
tal situação ocorra;
f. É proibida a entrada de qualquer brinquedo, objeto ou alimento proveniente de casa com a criança
e que não seja estritamente necessário à sua permanência na mesma;
g. As salas estão equipadas com o material necessário. Todos os acessórios não essenciais para as
atividades lúdico-pedagógicas foram removidos das salas reforçando a limpeza e desinfeção em
todos os outros de acordo com o plano e as instruções de higienização dos mesmos;
h. No berçário as crianças que não tenham a locomoção adquirida e que necessitam de estar em
berços, espreguiçadeiras, ou outro utensílio de conforto para o efeito, é, garantido a existência de
um equipamento por criança o qual é de utilização individual e intransmissível. É proibida entrada e
utilização deste tipo de equipamento proveniente de casa;
i. Sempre que possível o arejamento e ventilação serão efetuados mantendo as janelas e portas
abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço;
j. Dependendo do número de crianças a frequentar a CR poderá ser criada uma sala dormitório que
permitirá a organização e distribuição dos catres de acordo com as orientações. No Berçário
mantém-se a existência de sala parque e uma sala de berços.
k. Sempre que não seja possível criar a sala dormitório fixo, são assegurados os cuidados de higiene
pessoal e ambiental no espaço usado para a realização da sesta:
 Assegurada a ventilação natural na sala;
 Um catre/berço por criança devidamente identificado;
 Sempre que possível será assegurado o distanciamento físico máximo possível entre
Berço/catre mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas.
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ACESSO ÀS INSTALAÇÕES
a. À chegada e saída da creche, as crianças são entregues/recebidas individualmente pelo seu
encarregado de educação, ou por alguém por ele designado, no hall principal da CR. Não é permitida
entrada ou a circulação dos pais/EE ou pessoa autorizada dentro do espaço da CR;
b. Diariamente fica destacado 1 profissional para o efeito, que posteriormente entregará as crianças nas
sala de atividades;
c. As cadeirinhas de transporte ou “ovo” utilizadas no transporte das crianças não entram nem ficam nas
instalações da CR. É proibida entrada e utilização deste tipo de equipamento proveniente de casa;
d. Estão suspensas os registos de entradas e saídas durante esse período, reservando esse registo diário a
efetuar pela educadora no PIC;
e. A temperatura das crianças é medida a entrada e na presença dos pais/EE ou pessoa autorizada. Em
caso de verificação de temperatura acima de 37,1º a criança não poderá frequentar a CR;
f. No hall os pais retiram o calçado à criança guardando-o no espaço reservado para efeito. Não é
permitido a entrada nos espaços da CR com calçado que vem da rua (excetuam-se as crianças que
ainda não adquiriram a locomoção);
g. As crianças e os profissionais têm que ter calçado confortável para uso exclusivo no interior do
estabelecimento, o qual é fornecido pelos pais no primeiro dia do regresso à CR;
h. As crianças têm que ter sempre duas mudas de roupa lavada no estabelecimento que devem ser
entregues dentro de uma mochila, no primeiro dia do regresso à CR, a qual permanecerá na Instituição;
i. As roupas, na instituição ou no domicílio da criança, devem ser lavadas, sempre que possível, a uma
temperatura de 60º;
j. O Bibe da criança e as fardas dos profissionais não saem da Instituição e a sua higienização passa a ser
responsabilidade do CPBESA;
k. Não é permitido a entrada de crianças e profissionais com sintomas de qualquer doença.
ESPAÇOS E NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO
a. A higienização dos brinquedos, materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças
(fraldário, berços e/ou catres) é realizada frequentemente de acordo com os procedimentos de
higienização em vigor na CR cumprindo a orientação 14/2020 da DGS;
b. Está assegurada a higienização frequente dos locais mais suscetíveis de contaminação (como
corrimãos, interruptores e maçanetas de portas e janelas);
c. São disponibilizados lenços/papel descartáveis nas salas;
d. A renovação de ar das salas e espaços fechados é cumprido, de acordo com orientações da DGS,
mantendo, sempre que possível, as portas abertas;
e. Os espaços dispõem de ventilação mecânica a qual permite a ventilação e arejamento das salas e
corredores de forma segura no período diurno e noturno. O CPBESA possui contratos de
manutenção deste tipo de equipamento com Empresa especializada, o qual inclui plano de
manutenção dos equipamentos;
f. É obrigatório utilização de máscara cirúrgica ou FP2 ou FP3 por parte dos profissionais;
g. Existe outro tipo de EPI que será utilizado sempre que necessário (luvas, viseira, avental, bata
descartável, etc) de acordo com orientações da DGS e instruções internas;
h. EM NENHUMA SITUAÇÃO SÃO COLOCADAS MÁSCARAS ÀS CRIANÇAS, nem por vontade dos
pais/EE;
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i.

É obrigatório a lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os profissionais, bem
como das crianças, apoiadas pelos profissionais, e o cumprimento rigoroso das regras de etiqueta
respiratória, por parte dos profissionais;
j. Cada criança utiliza a sua garrafa de água adequada e individual, devidamente identificada,
propriedade da criança e de uso exclusivo na CR;
k. A roupa suja da criança (excetua-se o bibe) é enviada para casa em saco plástico, fechado;
l. Existe uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID- 19, equipada de acordo
com a orientação 006/2020 da DGS;
m. Na presença de um caso suspeito são ativadas as medidas do Plano de contingência;
n. Todos os profissionais estão informados/formados de como proceder perante um caso suspeito
tendo à sua disposição os procedimentos integrados no plano de contingência.

REFEIÇÕES
a. Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene são mantidas;
b. Não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
c. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais devem ser colocados em saco descartável;
UTILIZAÇÃO DA CASA DE BANHO E MUDANÇA DE FRALDA
a. A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras é feita frequentemente;
b. As portas permanecem, sempre que possível, abertas para evitar o contacto constante com as mesmas;
c. Estão assegurados os 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, estes cuidados estão
afixados de forma simples e no local visível dos fraldários;
d. Os banhos são de evitar e apenas realizados em situações excecionais.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS E DE MOTRICIDADE
a. Neste período estão proibidas todos os espetáculos, festas internas, reuniões de pais presenciais, idas à
praia ou piscina, atividades extracurriculares e todas as atividades de grande grupo;
b. O número de brinquedos por sala foi reduzido;
c. Não são utilizados brinquedos que não sejam facilmente laváveis (p.e. peluches, travesseiros, tapetes
de atividade sensorial, entre outros estão proibidos);
d. As atividades serão desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente,
apoiadas pelos profissionais que se encontram com as crianças.

CONDIÇÕES DO TRANSPORTE
a. O CPBESA dispõe de serviço de transporte coletivo de crianças, no entanto dado o período em que nos
encontramos, e sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos
encarregados de educação ou por alguém por eles designado;
b. O CPBESA adotou as orientações da DGS relativa a transporte coletivo de passageiros, assegurando:
1. Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros- um por banco;
2. Redução da lotação máxima para 2/3 da ocupação de acordo com a legislação vigente (Decreto
Lei nº 20/2020 de 1 de maio);
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3. Disponibilização de solução à base de álcool (70% concentração) à entrada e saída da viatura;
4. Desinfeção da viatura após cada viagem, segundo as orientações da DGS (Orientação 014/2020
de 21 de março da DGS);
c. As cadeirinhas de transporte ou “ovo” utilizadas no transporte das crianças não entram nas instalações
da creche;
d. Mantêm-se as restantes medidas de atuação no transporte.

ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO
a. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a sala de isolamento
(piso 1 do edifico da CR), pelos circuitos estabelecidos e definidos no Plano de Contingência;
b. Os encarregados de educação do caso suspeito serão de imediato contactados e aconselhados a
contactar o SNS 24 (808 24 24 24);
c. Todos os encarregados de educação são informados em caso de existência de um caso suspeito na
instituição através de SMS;
d. As Autoridades de Saúde locais (Delegado de Saúde da área) são imediatamente informadas pelo
CPBESA do caso suspeito e dos contactos dos pais/EE das crianças, de forma a facilitar a aplicação de
medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco;
e. O CPBESA definiu a lista de responsáveis e entidades a contactar em caso suspeito quer interna quer
externamente;
f. Os procedimentos de limpeza e desinfeção da sala de isolamento estão definidos em Plano de
Higienização em vigor nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;
g. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo saco de plástico e resistentes,
bem fechados, com nós ou atilhos, serão colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas
da sua produção.

A RESPONSABILIDADE É SEMPRE PARTILHADA PELOS PAIS/RESPONSÁVEIS PARENTAIS E PELA INSTITUIÇÃO.
AMBOS TEMOS QUE GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DAS ORIENTAÇÕES DA DGS DOS
PROCEDIMENTOS INTERNOS.
VAI TUDO CORRER BEM!!!

Redação: 15 de maio de 2020
1ª revisão: 26 de agosto de 2020
CPBESA
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