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Caros pais e encarregados de educação,  

No actual contexto pandémico, iremos adaptar e reestruturar a rotina e as normas de 

segurança da nossa Instituição. 

As orientações/recomendações que se seguem destinam-se aos pais e encarregados de 

educação bem como a outros familiares e que devem ser cumpridas escrupulosamente 

para bem de todos. 

 

Entradas e saídas da Creche e salas de 3 anos: 

1- A entrada será feita pelo portão lateral (na rua dos Correios). Os pais entram, 

seguem a sinalização marcada no chão e tocam a campainha, aguardando que 

seja feita a recepção por uma das funcionárias da Creche. Os pais não poderão 

passar este portão eléctrico em situação alguma. 

 

2- Enquanto aguardam, devem desinfectar as suas mãos e as das crianças, devem 

fazer uso máscara e manter a distância de segurança de outros pais/crianças 

 

3- Deverá ser entregue à funcionária um saco de plástico descartável contendo 

duas mudas de roupa e os lençóis (estes virão e saco fechado à segunda feira e 

recolhidos em saco fechado no final da semana), bem como um par de sapatos 

para uso exclusivo na Instituição.  

 

 

4- A saída será feita da mesma forma seguindo a sinalização marcada no chão e as 

indicações das profissionais.  

 

5- Pede-se aos pais que compreendam a situação excepcional que vivemos e 

aguardem pacientemente nos momentos de entrega e recolha das crianças. 

 

Higiene, refeições e descanso: 

1- Os fraldários, mesas e cadeiras e jogos/brinquedos serão higienizados várias 

vezes por dia 

2- As camas/ berços são de uso exclusivo e serão colocadas a uma distância de 

segurança e com as posições dos pés e das cabeças alternados 

3- As refeições serão feitas no refeitório em horários desfasados 

4- Toda a higienização das instalações e equipamentos, bem como o procedimento 

de higiene das crianças está reforçado e será realizado segundo as normas da 

DGS. 

 

 

 



Cuidados especiais por parte dos pais: 

1- Sempre que a criança apresente sintomas de febre/tosse/dificuldade 

respiratória ou diarreia, não poderá frequentar a Creche 

2- Caso haja contacto com algum caso suspeito de COVID 19, os pais têm a 

obrigação de comunicar à Direcção Técnica  

3- Devem evitar trazer para a Creche carrinhos ou “ovos”. Quando tiverem mesmo 

de o fazer, estes serão alvo de desinfecção e serão guardados no corredor de 

acesso à sala de convívio. 

Procedimento em caso de suspeita de COVID-19 

1- Se se vier a verificar a manifestação de algum sintoma, a criança será 

acompanhada à zona de isolamento do edifício da Creche, pela Educadora ou 

Auxiliar e a família será de imediato contactada para vir buscar a criança e entrar 

em contacto com linha SNS24- 808242424 

2- A Instituição comunicará às entidades de saúde a situação e os contactos dos 

responsáveis 

3- A família deverá obrigatoriamente informar a Instituição do encaminhamento da 

situação e das indicações da linha SNS24 

 

Comunicações: 

A Directora Técnica da Instituição está disponível para esclarecer qualquer dúvida que 

os encarregados de educação possam ter ou prestar alguma informação adicional. 

Maria João Canilho 

TM ou WhatsApp – 938 202 494 / 263 418 311 

dirtecnica.cspazb@gmail.com ou dirtecnica@csparoqazambuja.pt 

 

Nota final: da mesma forma que criámos normas especificas para os pais, fizemo-lo 

também para os funcionários da creche e pré escolar do CSPA.  

Estas normas serão respeitadas de forma a garantir a segurança de todos: 

colaboradores, crianças e familiares. Pedimos a todos os pais que se mantenham 

calmos, seguros para que tudo corra bem. 

Se cada um de nós cumprir a sua parte, seremos parte da solução! 

 

O Plano de contingência será enviado por email para os encarregados de educação e 

disponibilizado no site do Centro Social Paroquial de Azambuja:  

www.csparoqazambuja.pt  
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