EB1+JI de Santa Maria
Procedimentos de Reabertura do Pré-escolar


O horário de entrada no JI/escola será a partir das 8.45h e o horário de saída do Serviço de
Apoio à Família até às 17.30 horas. As crianças deverão permanecer na escola o tempo
estritamente necessário.



A entrada e saída dos alunos na escola será feita pelo portão principal e a entrada e saída das
respetivas salas pelas portas exteriores que dão para o recreio.



Na entrada e na saída, os encarregados de educação deverão aguardar no exterior da escola,
respeitando as distâncias recomendadas, caso estejam outros encarregados de educação.



A criança será entregue a um adulto da sua sala, que virá ao portão recebê-la.



No primeiro dia, cada criança deverá trazer uma caixa de sapatos onde durante o dia
permanece o calçado para o seu trajeto casa-escola-casa e um par de sapatos de uso
exclusivo na escola.



No momento da chegada, e já no interior da escola (pátio coberto), será realizada a troca de
calçado, para o calçado a usar exclusivamente no JI/escola. Este calçado deverá vir dentro de
um saco plástico e ficará no JI. Solicitamos que o calçado (quer o que vem de casa, quer o que
vai permanecer no JI seja prático de calçar e descalçar permitindo, tanto quanto possível, que
a criança colabore nessa ação. O calçado que vai ficar no JI será diariamente higienizado com
produtos estipulados para o efeito, logo deverá ser de material de fácil higienização.



As crianças não utilizarão bata, pelo que é necessário que diariamente venham com roupa
lavada.



Cada criança deverá trazer um chapéu/boné identificado, que no final da semana irá para casa
para ser lavado.



Cada criança deverá trazer uma muda completa de roupa, dentro de um saco de plástico
identificado, que ficará no JI. Dentro desse saco deverá vir um saco de plástico suplente para
pôr roupa suja, se necessário.



Não são permitidas mochilas nem brinquedos trazidos de casa.



Diariamente continuará a ser distribuído um lanche escolar, no período da manhã (leite e
bolachas). As crianças que trazem lanche de casa deverão trazê-lo acondicionado num saco de
plástico, para que o mesmo possa passar pelo procedimento de higienização.



As crianças utilizarão a sua garrafa (reutilizável) de água, que irá para casa diariamente, por
forma a garantir uma adequada limpeza.



Os contactos deverão ser feitos através dos telefones da escola 282 780130 / 924103374 ou
por email para os respetivos docentes.



Os pais/encarregados de educação devem manter-se contactáveis e assegurarem-se de que os
seus contactos telefónicos, disponíveis na escola, estão atualizados.
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Sublinhamos mais uma vez a necessidade da leitura detalhada dos documentos, bem como o
cumprimento responsável dos procedimentos a tomar. Desta forma, permitir-se-á um correto
funcionamento do JI/escola, procurando garantir a segurança de todos os envolvidos.

Se o seu filho/a apresentar sintomas febris/vómitos/diarreia ou outros não poderá apresentar-se no JI.
Acreditamos que, se todos assumirmos a responsabilidade que cabe a cada um, talvez,

Nota: Todos estes procedimentos estão de acordo com a legislação vigente e orientações do ME e da
DGS.

Lagos, 28/05/2020
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