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Reabertura da Educação Pré-Escolar   

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA RESUMIDO 
 

 Informa-se que no agrupamento de Escolas Cego do Maio, reabriu a educação 

Pré-Escolar a 1 de junho de 2020. 

Estando a viver em situação de calamidade devido à pandemia pela Covid-19 e 

sendo a contenção desta, responsabilidade de todos, solicita-se a melhor compreensão 

para o cumprimento do Plano de Contingência do agrupamento que se encontra em 

www.cegodomaio.org 

Informa-se que: 

• Confirme junto da escola os seus contactos de emergência; 

• As crianças permanecerão na escola somente pelo tempo necessário à 

realização das atividades; 

• A extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), seguirá as 

orientações previstas para a permanência da criança no estabelecimento 

durante as atividades com o grupo/turma.  

• As crianças são recebidas à entrada da escola por um profissional 

designado para o efeito; 

• Não é permita a entrada nem a permanência de pais e/ou EE nas 

instalações escolares; 

• Em nenhuma situação são colocadas máscaras nas crianças; 

• Só é permitida a entrada de objetos estritamente necessários à criança. As 

crianças não podem trazer brinquedos de casa; 

• É necessário que a criança tenha um calçado para uso exclusivo nas 

instalações da escola (sendo este calçado à entrada e retirado à saída); 

• Nenhuma criança deve comparecer na escola se tiver sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19. 
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• Os períodos de recreio e de almoço serão geridos de modo a assegurar o 

desfasamento dos grupos em permanência no mesmo espaço; 

• O contacto com as famílias far-se-á à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, assegurando a articulação regular, via 

telefone ou por meios digitais. 

• Não decorrerão reuniões com encarregados de educação nem de festas 

durante o período de calamidade. 

 

Solicita-se ainda que: 

• Dirija-se à escola somente em situação estritamente necessária.  

• Nesse caso: 

o Aguarde junto à portaria até ser atendido por um assistente 

operacional do agrupamento; 

o Use máscara durante toda a sua permanência no agrupamento; 

o Use o dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para 

desinfeção das mãos à entrada do estabelecimento de ensino; 

o Circule sempre acompanhado é só pelos circuitos assinalados; 

o Não contacte com as crianças; 

o Cumpra todas as orientações que lhe forem fornecidas.   

 

Plano de Contingência completo em www.cegodomaio.org 

 

Póvoa de Varzim, 27 de maio de 2020 

 

O Diretor,  

http://www.cegodomaio.org/
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