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Caros Encarregados de Educação, 
 
Informamos que a Câmara Municipal efetuou todas as diligências que considerou fundamentais 
para garantir toda a segurança aos Encarregados de Educação na reabertura da Creche Municipal 
do Alto Concelho.  
 
Todas as colaboradoras da creche foram submetidas ao teste Covid-19, tendo o mesmo testado 
negativo em todos os casos. As instalações foram desinfetadas em duas fases, tendo a segunda fase 
ocorrido no dia 15 de maio para garantir total desinfeção dos espaços. 
 
Todas as áreas e brinquedos foram igualmente desinfetados. Voltamos a ter um dormitório para a 
turma mista, garantindo as distâncias de segurança entre alunos e que o catre é sempre usado pelo 
mesmo aluno. 
 

A reabertura da Creche Municipal, a 18 de maio de 2020, 
obedecerá ainda às seguintes orientações da DGS: 

- Existência de área de isolamento de casos suspeitos de Covid-19, com circuitos definidos e 
isoláveis; 
- Garantia de substituição de funcionários doentes; 
- Não utilização de sistemas de ar condicionado em sistema de recirculação; 
- Existência de um dispensador de gel desinfetante por sala; 
- Encerramento de espaços não utilizados; 
- Arejamento dos espaços com abertura de portas e janelas; 
- Rigor na higiene de todos os espaços, com reforço de ações de limpeza e descontaminação; 
- Distanciamento entre crianças nas pausas e espaços de refeição; 
- Berços, camas ou catres sempre utilizados pela mesma criança e com espaçamento mínimo de 2m 
entre si, sempre que possível; 
- Divisão de turmas, tornando-as mais pequenas; 
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- Turmas fixas, ocupando diariamente o mesmo espaço, com o mesmo educador e com os mesmos 
circuitos de circulação; 
- Mesas de trabalho orientadas no mesmo sentido; 
- Uso obrigatório de “máscara cirúrgica” pelos profissionais; 
- Espaçamento de 2m entre crianças (medida que a própria DGS reconhece não ser de fácil 
aplicação); 
- Material didático não deve ser partilhado entre as crianças; 
- Os brinquedos pessoais ficam em casa; 
- Os pais devem disponibilizar calçado para uso exclusivo no interior da creche; 
- Os pais não podem entrar na creche, devendo a entrega e receção das crianças ser feita de forma 
individual na entrada das instalações; 
- A funcionária que recebe a criança deve mudar-lhe o calçado; 
- Os horários mantêm-se; 
- A sesta far-se-á em sala própria para o efeito, no caso dos alunos da turma mista, com as devidas 
distâncias de segurança; 
- Os bebés farão a sua sesta no berçário, com as devidas distâncias de segurança; 
- Os bebés não deverão frequentar a sala mista. 
 
Toda a equipa se encontra disponível para esclarecer qualquer dúvida que tenham, pelo que não 
hesitem em contactar-nos. 
 
Contamos com todos! 
 
 

A Vereadora da Educação, 
 

 
 


