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PLANO DE REABERTURA 

NO ÂMBITO DA INFEÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS 

(COVID 19) 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO, CONTROLO E VIGILÂNCIA A ADICIONAR AO 
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mailto:patronato.bonanca@gmail.com
mailto:patronato.bonanca@sapo.pt
https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa
http://www.facebook.com/patronato.bonanca


Patronato de Nossa Senhora da Bonança - Instituição Particular de Solidariedade Social 

 

Rua Joaquim Fão, n.º 27  4910-517 Vila Praia de Âncora  Tlf. e Fax: 258 911 783  Tlm: 925 968 667  

Correio Eletrónico: patronato.bonanca@gmail.com; patronato.bonanca@sapo.pt 

Web Site: https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa  http://www.facebook.com/patronato.bonanca  

 

Pag. 2 

 

 

Índice 

 

1 – ENQUADRAMENTO ...................................................................................................................... 3 

2 – ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E CRIANÇAS ............................................................................. 3 

3- COLABORADORAS .......................................................................................................................... 6 

4. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E NOVOS PROCEDIMENTOS .......................................................... 7 

5 – HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ...................................................................................................... 9 

6 – DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE REABERTURA ........................................................... 9 

7 – CONTACTOS ÚTEIS ....................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patronato.bonanca@gmail.com
mailto:patronato.bonanca@sapo.pt
https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa
http://www.facebook.com/patronato.bonanca


Patronato de Nossa Senhora da Bonança - Instituição Particular de Solidariedade Social 

 

Rua Joaquim Fão, n.º 27  4910-517 Vila Praia de Âncora  Tlf. e Fax: 258 911 783  Tlm: 925 968 667  

Correio Eletrónico: patronato.bonanca@gmail.com; patronato.bonanca@sapo.pt 

Web Site: https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa  http://www.facebook.com/patronato.bonanca  

 

Pag. 3 

 

1 – ENQUADRAMENTO 

Tendo em conta o fim de estado de emergência decretado pelo Governo, bem como a determinação da 

abertura das Creches e Jardins de Infância, o Patronato Nossa Senhora da Bonança elaborou um plano de 

reabertura, reforçando as medidas e comportamentos de segurança e higiene a adotar, no sentido de tornar o 

espaço/ambiente da Instituição o mais seguro possível, reduzindo assim os riscos de contágio do novo 

coronavírus (COVID-19). 

No entanto, tem esta instituição consciência que medidas como distanciamento social, etiqueta 

respiratória e utilização de equipamentos de proteção, são praticamente impossíveis de cumprir pelas crianças. 

É importante, todos conhecerem quais os sinais/sintomas a que devem estar atentos: 

MAJOR – Tosse, dificuldade respiratória; febre  

(DAR IMPORTÂNCIA A QUALQUER UM DESTES, MESMO QUE DE FORMA ISOLADA.) 

MINOR – Mialgias (Dores musculares); artralgia (dores articulares); cefaleias (dor de cabeça); odinofagias 

(dor garganta, dor na deglutição, …); anosmia (falta de paladar ou olfato)  

(DAR IMORTÂNCIA A QUALQUER UM DESTES, QUANDO ASSOCIADO A UM DOS SINTOMAS MAJOR.) 

Este plano é complementado pelo plano de limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente institucional, 

bem como pelo primeiro plano de contingência da instituição. 

É de extrema importância o cumprimento das regras de higiene/desinfeção e segurança por todos não só 

na instituição, mas também em casa e nos espaços frequentados pelas crianças/famílias e pelos 

colaboradores/famílias. É igualmente importante evitar a frequência de espaços com aglomerados de pessoas.  

Só com a colaboração de todos é que poderemos ser verdadeiramente preventivos e minimizar o risco de 

contágio da doença! 

 

2 – ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E CRIANÇAS  

 

 
Sabemos que a decisão de trazer a criança para a creche, é uma decisão difícil e que deve ser bem 

ponderada. Assim, pede-nos o bom senso que deixemos aqui algumas indicações: 

- Encarregados de Educação de crianças com doenças respiratórias, asma, alergias ou doenças crónicas 

(imunodeprimidos, cardiopatia congénita, …) devem aconselhar-se com os pediatras que acompanham os(as) 

vossos(as) filhos(as); 

- Familiares com doenças crónicas e/ou com mais idade (ex.: avós) devem continuar a ser resguardados do 

contacto com as crianças, uma vez que estas poderão ser transmissoras de vírus. Assim, para situações em que as 

crianças coabitam com pessoas incluídas nos grupos de risco, deve existir aconselhamento da parte do médico de 

família. 
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Para a frequência da criança na Creche, neste período, será obrigatório cumprir com as seguintes regras: 

Material necessário: 

- Trazer uma caixa plástica com tampa com capacidade de 30l (conseguem encontrar no Hipermercado 

Continente, da marca USO), para ficar sempre na Instituição, com (é obrigatório que a caixa esteja identificada 

com o nome da criança de forma bem visível e duradoura): 

. um par de calçado confortável (estilo crocs, para que seja fácil de calçar) e previamente lavado, 

devidamente identificado, para que a criança o use exclusivamente na instituição; 

. uma mochila com 3 mudas de roupa; 

. 2 Batas (1 e 2 anos / Jardim), que serão sempre lavadas na Instituição (caso não tenha 2 batas, queira 

por favor informar a instituição para se tentar arranjar uma solução); 

. Chupeta (se a criança usar); 

. Casaco, devidamente identificado (para uso no espaço exterior); 

. Trazer uma garrafa/recipiente não descartável para água (a higienização/desinfeção do recipiente é da 

responsabilidade do Patronato); 

. Informação do nome e contacto do médico de família da criança (trazer a informação em envelope 

fechado, com o nome da criança). 

. 1 rolo de sacos de plástico transparentes (ex.: sacos utilizados na fruta dos supermercados), com as 

dimensões aproximadas de 40cmx30cm (ou maior). 

 

Procedimentos: 

- À entrada da Instituição (antes das escadas de pedra) está um tapete embebido em produto desinfetante. 

É obrigatória a passagem e utilização do mesmo (passando várias vezes o calçado), quer do adulto, quer da 

criança.  

- As crianças/famílias de Creche terão acesso à Instituição pela porta principal (porta de madeira), fazendo 

a entrega da criança junto à porta de vidro.  

- As crianças/famílias de Jardim terão acesso à Instituição pelo portão cor-de-rosa, junto à porta principal (a 

porta estará assinalada com a indicação “Jardim”), fazendo a entrega da criança junto à porta de madeira que dá 

acesso à zona do biombo. 

- A colaboradora que recebe a criança será responsável pelo registo da entrada/saída no livro das 

assinaturas de cada sala. Os familiares não podem entrar na Instituição.  

- O casaco que a criança traz vestido pela manhã não fica no Patronato (deve o familiar levá-lo e voltar a 

trazer quando vier buscar a criança). 

- Apenas um elemento familiar pode vir trazer/buscar a criança e está obrigado ao uso de máscara. É muito 

importante que seja sempre o mesmo elemento a vir trazer/buscar a criança. Deve cumprir rigorosamente o 

horário acordado com a Instituição para vir trazer/buscar a criança (caso surja algum imprevisto, deve contactar 

com o Patronato). Não serão recebidas crianças depois das 09h30m, nem serão entregues antes das 15h (só com 

motivo justificável). Será recebida/entregue uma criança de cada vez, por isso solicitamos que respeitem as regras 
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de distanciamento social na entrega das mesmas (só poderá estar uma criança e adulto no interior da Instituição, 

ou seja, no espaço entre a porta da madeira e a porta de vidro, no caso da creche; no espaço entre o portão e a 

porta de madeira, no caso do jardim).  

(Todo este procedimento de receção/entrega da criança poderá ser demorado, pelo que pedimos colaboração e 

compreensão.) 

- A colaboradora que recebe a criança será responsável por receber os pertences da mesma, vestir a bata e 

fazer a troca de calçado da criança. A zona reservada para este efeito é o palco do Patronato, para a resposta 

social de creche, e o biombo, para a resposta social de jardim. Nestes espaços estarão disponíveis sapateiras e 

cabides, de forma a que todos os pertences das crianças estejam organizados e facilmente identificáveis. No caso 

das crianças do Jardim-de-Infância quem é responsável pela troca de calçado e por vestir/despir a bata é o adulto 

que acompanha a criança. 

- A comunicação deixa de ser feita através do caderno de recados, passando a ser realizada única e 

exclusivamente através dos e-mails da Instituição e/ou dos contactos telefónicos. Para comunicarem connosco 

pedimos que utilizem os mesmos meios. É muito importante a consulta do e-mail diariamente. (Creche: 

creche.patronato1951@gmail.com; Jardim: jardim.bonanca1951@gmail.com)  

- Medição/Registo da Temperatura Corporal: 

. É obrigatório a medição da temperatura corporal à criança antes de a trazer para a Creche, assim como 

avaliar o seu bem-estar. É extramente proibida a presença de crianças com sinais de febre ou de indisposição no 

Patronato. Se deu medicação ao seu(sua) filho(a) durante a noite/madrugada não o traga para a escola.  

. À chegada à instituição a febre será sempre medida e registada, pela colaboradora que recebe as crianças. 

Caso a febre seja igual ou superior a 37, 5.º C, a criança não poderá ficar na Instituição. Além da medição à 

entrada da Instituição, a temperatura corporal será medida/registada ao meio do dia e ao final do dia. Os valores 

registados serão informados ao Encarregado de Educação, no momento da entrega da criança. 

- Não poderá ficar nada na entrada da Instituição (babycoques, carrinhos, cadeiras, …). 

- Como já estava nas medidas iniciais, não é permitido a criança trazer brinquedos de casa para o 

Patronato. 

- Mantem-se suspensas as atividades coadjuvadas, visitas de estudo, idas à praia, festas e eventos, e 

reuniões de pais presenciais. 

- De forma a prevenir o risco de contágio, a lavagem dos dentes deixa de ser feita na instituição. 

- Qualquer pertence da criança que seja necessário entregar ao Encarregado de Educação (ex.: muda de 

roupa suja) será entregue em saco de plástico fechado. 

- Além das regras supracitadas, juntam-se as que já foram mencionadas no primeiro plano de contingência 

e que foram informadas através da circular n.º 18/2020 de 11 de março. 

- É EXTRAMAMENTE IMPORTANTE QUE AS REGAS DE HIGIENE E SEGURANÇA SEJAM TAMBÉM 

CUMPRIDAS PELA FAMÍLIA QUER EM CASA, QUER NOS ESPAÇOS QUE FREQUENTEM. É IGUALMENTE 

IMPORTANTE, EVITAR OS ESPAÇOS COM AGLOMERADOS DE PESSOAS. 

 

mailto:patronato.bonanca@gmail.com
mailto:patronato.bonanca@sapo.pt
https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa
http://www.facebook.com/patronato.bonanca
mailto:creche.patronato1951@gmail.com
mailto:jardim.bonanca1951@gmail.com


Patronato de Nossa Senhora da Bonança - Instituição Particular de Solidariedade Social 

 

Rua Joaquim Fão, n.º 27  4910-517 Vila Praia de Âncora  Tlf. e Fax: 258 911 783  Tlm: 925 968 667  

Correio Eletrónico: patronato.bonanca@gmail.com; patronato.bonanca@sapo.pt 

Web Site: https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa  http://www.facebook.com/patronato.bonanca  

 

Pag. 6 

 

3- COLABORADORAS  

Além de toda a informação e procedimentos a cumprir contidos no primeiro plano de contingência que foi 

distribuído por todas as colaboradoras (de leitura obrigatória) e na circular n.º 03/2020 de 16/03. É também 

obrigatório o cumprimento das seguintes regras. 

- É necessário trazer roupa e calçado (o calçado previamente lavado e, se possível, de cor branca ou clara) 

para uso exclusivo na Instituição.  

- Será entregue a cada colaboradora: 2 toucas; 2 máscaras fp2; 6 máscaras de tecido reutilizáveis; 1 

viseira/óculos). 

- Estarão disponíveis para uso: aventais; máscaras cirúrgicas; toucas e cobre sapatos descartáveis. 

- No final de cada semana (ou sempre que necessário) a roupa usada na instituição (roupa, bata e touca) 

devem ser levadas em saco plástico fechado para lavagem/desinfeção (60º). 

- É EXTRAMAMENTE IMPORTANTE QUE AS REGAS DE HIGIENE E SEGURANÇA SEJAM TAMBÉM 

CUMPRIDAS PELA FAMÍLIA QUER EM CASA, QUER NOS ESPAÇOS QUE FREQUENTEM. É IGUALMENTE 

IMPORTANTE, EVITAR OS ESPAÇOS COM AGLOMERADOS DE PESSOAS. 

 

Procedimentos: 

- Antes de sair de casa devem fazer a medição da temperatura corporal e avaliar possíveis sintomas (dor de 

garganta, tosse, …), enviando mensagem com o registo da referida medição à Diretora Técnica (que irá registar 

em documento próprio). Se registar um valor igual ou superior a 37,5ºC (medição na axila) ou se tiver algum 

sintoma associado à COVID-19 não deve regressar ao local de trabalho sem antes confirmar que não existe risco 

para si, nem para os outros, devendo para o efeito contactar a linha SNS 24 e ter essa confirmação. Na instituição 

a medição da temperatura é registada novamente ao meio e ao final do período de trabalho. 

- As colaboradoras de creche terão acesso à instituição pela porta principal e as colaboradoras de jardim 

pelo portão do limoeiro. As cozinheiras terão acesso através do portão do armazém. Nas entradas deste estará 

um tapete embebido em produto desinfetante. É obrigatória a passagem e utilização do mesmo (passando várias 

vezes o calçado).  

Farão o circuito até aos vestiários, através do palco. No seu cacifo fazem a troca de roupa e calçado e 

colocam todo o equipamento de proteção individual (de acordo com as normas da DGS contidas no vídeo que foi 

partilhado com todas as colaboradoras), fazem a correta lavagem das mãos e dirigem-se ao seu local de trabalho 

pela sala do filme. Para regressar a casa, fazem o percurso inverso: dirigem-se ao cacifo pela sala do filme, troca 

de roupa/calçado e lavagem de mãos, saem pelo palco até ao portão do limoeiro. (As cozinheiras farão todo o 

circuito através da porta do armazém, uma vez que os seus cacifos se situam na lavandaria). 

- Não é permitido o uso de joias/bijutaria (brincos, anéis, alianças, pulseiras, relógio…). 

- O uso de máscara é obrigatório por todas as colaboradoras.  

- É obrigatório o uso de toucas por todas as colaboradoras que trabalham diretamente com as crianças 

(educadoras e ajudantes de ação educativa). Caso alguma outra colaboradora se encontre em substituição ou vá 

apoiar algum grupo de crianças está obrigada, também, ao uso de touca.  
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- É obrigatório o uso de luvas descartáveis pelas: colaboradoras auxiliares dos serviços gerais, 

colaboradoras responsáveis pela higienização dos brinquedos; cozinheiras (e sempre que se está em 

procedimentos de higienização/desinfeção). Sempre que necessitam de mudar de atividade (exemplo: receber 

material de fornecedores, limpar os wc’s, …) devem colocar umas luvas por cima das que já utilizam e depois de 

terminada a tarefa, descartar as luvas usadas para o efeito, ficando sempre com as iniciais. Não é permitido o uso 

das mesmas luvas em serviços/tarefas diferentes. 

- É obrigatório o uso de avental descartável e cobre-sapatos descartáveis pelas colaboradoras responsáveis 

pela higienização dos wc. 

- É obrigatório o uso de avental descartável, para o momento da receção da criança e para o momento da 

higienização/desinfeção dos brinquedos. 

- Quem recebe as crianças, após as preparar (trocar calçado e vestir bata) deve dirigi-las para colaboradora 

responsável pelo apoio na lavagem das mãos. 

- As mãos devem ser sempre desinfetadas com regularidade e, também, por cada muda de fralda (como já 

é prática), sempre que se limpe o nariz/cara da criança. Os papeis descartáveis usados são sempre depositados 

em caixote de lixo com tampa. 

- Zona de refeições dos colaboradores só pode ser utilizada por uma única pessoa de cada vez, que deve 

proceder à higiene/desinfeção do espaço antes e depois de o usar. 

- As salas são organizadas de forma a que só estejam disponíveis brinquedos laváveis e que se possam 

alternar entre o período da manhã e da tarde. 

- Todos os pertences da criança ficam no palco devidamente identificados em cabides e sapateiras. Fraldas, 

toalhetes, cremes e a mochila da criança só vai para a sala de atividades depois de estarem devidamente 

desinfetados. 

- O WC/adultos da sala do filme será utilizado pelas colaboradoras de creche e o WC/adultos da zona dos 

vestiários será utilizado pelas colaboradoras do Jardim.  

- Deve ser evitado ao máximo o cruzamento entre colaboradoras. 

- Balde do lixo identificado para a colocação de todos os sacos de lixo com o material descartável colocado 

em local fora de acesso às crianças. 

 

4. ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E NOVOS PROCEDIMENTOS 

Adaptação dos espaços e novas utilizações: 

18 de maio a 31 de maio de 2020 – Funcionamento da Resposta Social de Creche 

- O dormitório da creche mantém-se sempre montado na sala de 1 ano. 

- As refeições (suplementos, almoço e lanche) da sala de 1 ano são feitas no refeitório da Creche e da sala 

dos 2 anos no refeitório do Jardim (mediante o número de crianças a frequentar). 

 

A partir do dia 1 de junho de 2020 – Funcionamento das Respostas Sociais de Creche e Jardim-de-Infância 

- Dormitório da sala de 1 ano é montado no centro de recursos. 
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- Dormitório da sala dos 2 anos é montado na sala de atividades. 

- Horário de refeições da Creche (higienização dos equipamentos entre os grupos): 

A sala de 1 e 2 anos almoçam no refeitório da Creche com o intervalo de tempo entre os grupos, necessário 

para higienizar os equipamentos (mesas, cadeiras, …). 

- Horário de refeições do Jardim (higienização dos equipamentos entre os grupos): 

A sala de 3/4 anos e 4/5 anos almoçam no refeitório do Jardim com o intervalo de tempo entre os grupos, 

necessário para higienizar os equipamentos (mesas, cadeiras, …). 

 

MEDIDAS GERAIS: 

- Não é permitida a utilização de espaços comuns, em simultâneo, por crianças de grupos diferentes. Antes 

e após a utilização destes espaços por um grupo (recreio, terraço, sala do filme, refeitórios, …), os mesmos devem 

ser desinfetados.  

- É importante a organização dos grupos, para que as crianças possam usufruir de todos espaços, de forma 

alternada. É criado mapa de uso dos espaços para assegurar esta medida. 

- O espaço do terraço junto à secretaria poderá ser utilizado com as crianças para atividades ao ar livre 

(sempre com supervisão dos adultos e em zona delimitada). 

- Criar circuitos de circulação, de forma que as crianças de grupos diferentes não se cruzem. 

- O apoio a cada grupo é feito sempre pelas mesmas colaboradoras. 

- Todos os produtos/matérias recebidos do exterior devem ser previamente desinfetados e/ou se, possível, 

não serem tocados antes de passarem 48 horas.  

- As cozinheiras deixam de subir para servir a refeição à Creche. 

- Nos refeitórios deixam de ser utilizados guardanapos e toalhas de pano (passa a ser usado material 

descartável). 

- Nos refeitórios, no mínimo é sempre assegurado um espaço livre entre as crianças. 

- Os wc das crianças são poderão ser utilizados por duas crianças em simultâneo. 

- De forma a prevenir o risco de contágio, a lavagem dos dentes deixa de ser feita na instituição. 

-  É necessário identificar as cadeiras (salas/refeitórios), para que cada criança use sempre a mesma. 

 

SALA DE ISOLAMENTO: 

- É necessário rever todos os procedimentos em caso de isolamento que constam no primeiro plano de 

contingência da instituição. 

- Caso se verifique uma criança com sintomas, a mesma deve ser dirigida para a sala de isolamento. Deve 

contactar-se de imediato a família para levar a criança e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24), o que 

também poderá ser feito na própria creche. 

- A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, bem como dos seus 

contactos, de forma a facilitar aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos próximos. 

- A sala de isolamento pode ser utilizada por mais do que uma criança em simultâneo, no entanto deve ser 

assegurada a distância de segurança de dois metros.  

- Em situação de isolamento de uma criança, deve ser assegurado o isolamento  
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5 – HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Além de todas as medidas referidas no primeiro plano de contingência e instruções de trabalho, a 

higienização dos espaços é reforçada com: 

- Disponibilização de dispensadores de álcool gel em todos os espaços da Instituição. 

- Sempre que as crianças não estejam nos espaços, devem as janelas ficar abertas para arejar os mesmos. 

- As salas de atividades e os wc/crianças devem ser limpos enquanto as crianças estão a fazer a sesta e ao 

final do dia. 

- As entradas da instituição devem ser desinfetadas depois das 10h e antes do fecho da Instituição. 

- Quem abre a instituição fica com a responsabilidade de embeber diariamente os tapetes das entradas 

com o produto desinfetante. 

- A auxiliar dos serviços gerais fica com a responsabilidade de às 15h voltar a embeber os tapetas das 

entradas com produto desinfetante. 

- Todos os lenços/papeis utilizados para a higienização das crianças/adultos são colocados em caixote de 

lixo com tampa. 

- Desinfeção constante: corrimões, portas, maçanetas, interruptores e tudo o que seja de fácil contacto. 

(Obs.: Todas as medidas e procedimentos estão de forma mais especificada no documento “Limpeza e 

Desinfeção de Superfícies em Ambiente Institucional”.) 

 

6 – DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE REABERTURA 

A divulgação do Plano de Reabertura será feita junto da comunidade escolar por correio eletrónico e 

circulares informativas. 

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades competentes e 

de acordo com novas orientações emanadas.  

 

7 – CONTACTOS ÚTEIS  

PATRONATO NOSSA SENHORA DA BONANÇA 

Rua Joaquim Fão, n.º 27 

4910-517 Vila Praia de Âncora 

Telefone: 258 911783 

Internet: https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa  E-mail: patronato.bonanca@gmail.com  

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO: 258 809 480  

DELEGADO DE SAÚDE LOCAL: delegado.saude.ulsam@ulsam.min-saude.pt  

USF VALE DO ÂNCORA: 258 959 070 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA: 258 911 125 

MÉDICO DO TRABALHO DA INSTITUIÇÃO: 258 838 011 TÉCNICO SEGURANÇA NO TRABALHO: 91 22 59 047 
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LINHA SAÚDE 24 - 808 24 24 24 

NOTA: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consultar na página da 

DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão sendo atualizadas sempre que exista 

evolução da situação.  

 

Vila Praia de Âncora, 8 de junho de 2020 

 

A Diretora Técnica 

 
 

___________________________________________ 

(Andreia Videira) 
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