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CENTRO DE SOLIDARIEDAE SOCIAL DE VALDOZENDE   

ARCA DE NOÉ  

ANEXO VI 
 

CRECHE  

 

De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da propagação da doença 

Covid-19, provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2, e de acordo com as indicações do Despacho n.º 

2836-A/2020 para a prevenção e controlo de infeção pelo novo vírus, o Centro de Solidariedade Social de 

Valdozende – Arca de Noé elaborou um conjunto de medidas de prevenção e contenção de transmissão 

da doença. 

 

1. MEDIDAS GERAIS: 

 

• Limpeza e desinfeção das instalações: em conformidade com a Orientação 014/2020 da DGS; 

Reforço da higienização frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas 

crianças, várias vezes ao dia; 

• Definição e sinalização de uma área de isolamento: Sala 16 / reuniões equipada com telefone, 

água, alguns alimentos não perecíveis; 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI): uso obrigatório de máscaras para todos os adultos 

(colaboradores, Encarregados de Educação e/ou pessoas por ele designadas a trazer ou vir buscar a 

criança); em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças.  

• As crianças, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID 19 não se devem apresentar no estabelecimento. Devem ligar à Saúde 24 (808 24 24 24) e 

proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde.  

• Condições asseguradas pela Instituição: instalações sanitárias com água, sabão líquido com 

dispositivo doseador e toalhetes de papel de uso único; gestão de resíduos diários; materiais 

adequados para a desinfeção e limpeza das instalações; dispensador de solução à base de álcool 

para desinfeção das mãos à entrada e saída do estabelecimento escolar, assim como em todas as 

salas;  
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• Deverá ser reforçado a lavagem e desinfeção frequente das mãos por parte do corpo docente e não 

docente, assim como das crianças à entrada do recinto escolar, antes e após a ida à casa de banho, 

e sempre que regressem no espaço exterior.  

 

• Informações e contactos com os Encarregados de Educação: o Plano de Contingência será 

enviado via correio eletrónico a todos os encarregados de educação. 

•  O registo de entrada e saída é da responsabilidade da equipa educativa. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS (SARS-COV-2) A 

ADOTAR NA CRECHE DA ARCA DE NOÉ. 

 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por 

essa razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre crianças assegurando a 

criação de grupos e manter sempre a mesma utilização da mesa e cadeira, quer na sala quer no 

refeitório. 

 

Procedimentos até chegar à creche: 

• Todos os elementos da instituição (crianças, pais, funcionários) devem: 

- Lavar as mãos, com água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa; 

-Desinfetar as mãos à entrada da instituição (caso não possuam desinfetante, existe um 

dispensador na entrada de acesso ao estabelecimento). 

 

Procedimentos por parte dos funcionários: 

  

- Todos os funcionários que trabalham diretamente com as crianças e que se deslocam para a 

- Instituição em transportes públicos devem trocar de roupa antes de iniciarem as suas funções; 

            - Todos os funcionários utilizarão máscaras, podendo também recorrer a viseiras; 

            - Todos os funcionários reduzirão ao máximo a utilização de acessórios pessoais; 

 

Entrada e saída da criança:  

       Todas as crianças deverão dar entrada na sala até às 10h00. A entrada no Berçário e SALA 1 

deverá ser feita através da entrada, do lado direito, parte superior ao edifício, com acesso a escadas, a 

entrada para a SALA 3, deverá ser realizada pelo lado esquerdo do edifício descendo a rampa. A 

entrada da criança na sala tem acesso direto com o exterior, para que a entrada dos encarregados de 

educação no edifício seja evitada. Após este horário, a receção da criança na Creche já não será 

possível, salvo haja marcação prévia com a Educadora. 
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• A entrega ou recolha da criança deverá ser feita apenas por uma pessoa, obrigatoriamente 

com máscara. 

• Os circuitos estão identificados como entrada e saída; 

• É proibida a entrada dos encarregados de educação nas instalações da intuição; 

 

Organização diária 

Sempre que possível será promovido o distanciamento entre as crianças, em todas as situações 

de rotina diária, sem comprometer o funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas 

Sempre que possível será evitado o contato entre crianças e adultos de grupos diferentes. 

Todos os acessos a outros espaços (refeitório e parque, etc) terão definidos horários de acesso. 

Calçado e roupa pessoal:  

Todas as crianças (1 e 2 anos) deverão trazer um calçado para ficar na sala (crocs – para ser 

mais prático para higienização dos mesmos e para os desfraldes. No caso dos bebés (berçários) 

trazer meias antiderrapantes. O calçado que vem do exterior ficará a cargo da pessoa que traz a 

criança. Cada criança deverá trazer duas mudas de roupa, num saco descartável devidamente 

identificado (mais detalhes serão dados pela educadora responsável). 

 Batas, chupetas, carrinhos ou babycok:  

As chupetas deverão vir numa caixinha e permanecem na Creche. As batas ficam 

dispensadas, mas o uso da T/shirt da Instituição é obrigatório (vestido de casa). O chapéu deverá 

vir num saco descartável e ficará na Creche até à sexta-feira, dia de levá-lo para casa para lavar. 

Os elementos de transporte da criança não poderão ser guardados nas instalações da Creche;  

Brinquedos:  

As crianças não podem trazer brinquedos ou objetos de casa. Os brinquedos e outros 

materiais da sala serão objeto de limpeza e de desinfeção várias vezes ao dia;  

Sala e outros espaços:  

Promover a ventilação e arejamento dos espaços; 

Reforço e desinfeção em todos os objetos lúdico-pedagógicos;                              
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Descanso:  

Cada criança terá um catre, e este deverá utilizar sempre o mesmo, como habitualmente; o 

máximo de distanciamento possível entre os catres, mantendo as posições habituais dos pés e das 

cabeças das crianças alternados; desinfeção da cama depois da hora do descanso; No caso do 

berçário, cada bebé terá o seu berço individual, com o máximo distanciamento possível dos outros 

berços, com os pés e as cabeças das crianças alternadas.  

Refeições:  

As refeições serão administradas de forma desfasada (grupos à vez), no espaço do refeitório 

(salas de dois anos), com o cuidado do distanciamento recomendado, quando possível. As crianças de 

um ano, farão as refeições no espaço da própria sala, uma vez que todos não terão adquirido a 

marcha. Cada criança tem, como habitualmente, o mesmo lugar. Cada criança deverá trazer um 

recipiente para a água, que seja possível ir à máquina de lavar loiça, e devidamente identificado.  

 Reforço da higienização das mãos das crianças e dos adultos com frequência. (ANEXO)  

Fraldários e/ou WC’S:  

 

Estes espaços são comuns às duas salas. O acesso ao mesmo será feito desfasadamente e com o 

cuidado de desinfeção do espaço e dos elementos após a sua utilização. No caso do berçário, o acesso 

ao fraldário será individual e a desinfeção do mesmo será feita após cada utilização. Trocar de roupa 

sempre que necessário, perante a existência de secreções, procedimento que deve ser acompanhado 

de posterior lavagem das mãos. A roupa suja será guardada num saco descartável e deverá ser 

entregue à pessoa que vier buscar a criança.  

 

Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de Covid 19  

 

➢ Isolar a criança do grupo;  

➢ Levá-la para a área de isolamento;  

➢ Contactar com o Encarregado de Educação;   

➢ Ligar à Saúde 24 (808 24 24 24);  

➢ Informar todos os Encarregados de Educação da existência de um caso suspeito; 

➢ Informação à Autoridade de Saúde Local do caso suspeito;  

➢ Limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento, 

nos termos da Orientação 014/2020 da DGS;  
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➢ Os resíduos produzidos pelo caso suspeito serão acondicionados em duplo saco de plástico e 

resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e serão 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.  

➢ Limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento, 

nos termos da Orientação 014/2020 da DGS;  

➢ Os resíduos produzidos pelo caso suspeito serão acondicionados em duplo saco de plástico e 

resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e serão 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção.  

 

Horário de funcionamento  

• A Valência da Creche terá um horário de abertura pelas 07h30 e encerra às 19h00. Iremos retomar 

o funcionamento da sala de acolhimento. Sempre que possível, a permanência da criança na sala 

de acolhimento deverá ser minimizada. A saída da criança poderá realizar-se a partir das 16h00. 

Caso haja conveniência da saída da criança antes deste horário, será necessário aviso prévio.  

 

GESTÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE  

• Está assegurado a presença dos recursos humanos necessários ao funcionamento das atividades 

presenciais.  

 

Canais de comunicação 

• A comunicação entre as famílias e a Instituição deverá ocorrer preferencialmente por telefone, 

escrito, por email (arcadenoessv.pt) ou whatsapp grupos; 

• Os recados/ informações relevantes deverão ser passadas através do canal de comunicação 

privado (chat) da plataforma whatsapp; 

• Os serviços administrativos funcionarão nos horários normais, contudo, os pais e encarregados de 

educação deverão privilegiar os contactos não presenciais (telefone, email), fazendo os 

pagamentos preferencialmente por transferência bancária (IBANPT50004512954023403775498). 

Todos os atendimentos presenciais requerem marcação prévia. 

 

Outras medidas (caráter geral): 

• Em dia de aniversário dos utentes, os bolos são confecionados pela instituição de modo a reduzir 

possíveis focos de contágio. É proibida a entrega de brindes e lembranças. 

• Nesta fase são cancelados espetáculos, festas internas, idas ao exterior e natação. 
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• Cada criança deverá trazer um estojo com: uma caixa de lápis de cor, um lápis de carvão, , uma 

caixa de marcadores e uma tesoura, tudo devidamente identificado para garantir a utilização 

individual dos mesmos. 

 

A Direção 

 

 

 
 


