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Seguindo as Orientações da Direção Geral da Saúde, este Guia pretende dar a conhecer as 

atuais normas de conduta do espaço e medidas necessárias para a prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19 na Fundação Manuel Francisco Clérigo. 

 

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS RESPOSTAS SOCIAIS CRECHE E PRÉ-

ESCOLAR 

1.1 As Respostas Sociais Creche e Pré-escolar vão funcionar de segunda a sexta-feira 

das 8H00 às 18H30. 

1.2  As crianças deverão dar entrada na Creche das 8H00 às 09H30 e no Pré-escolar das 

8H00 às 9H00, salvo se por motivo de força maior, devidamente justificado, for 

impossível, devendo nesses casos a respetiva Educadora ser previamente avisada; 

1.3 As crianças da Creche que chegarem após as 9H30 não poderão entrar. 

1.4 As crianças do pré-escolar que chegarem após as 9H00 não poderão entrar. 

1.5 As crianças da Creche e Pré-escolar deverão dar entrada na Instituição pelas portas 

das Respostas Sociais correspondentes. 

1.6 Se o horário de saída, das crianças, da Instituição for antes das 16H00, os 

Pais/Encarregados de Educação deverão avisar as Colaboradoras. 

1.7 As refeições serão servidas nos seguintes horários: 

a. Reforço alimentar – 9H15 

b. Almoço: Berçário – 11H00 

              Sala 1 – 11H15 

              Sala 2 anos – 11H30 

              Sala 3 Anos – 11H30 

              Sala 4 Anos – 11H45 

              Sala 5 Anos – 12H00 

c. Lanche - Berçário – 15H00 

               Sala 1 – 15H00 

               Sala 2 anos – 15H15 

               Sala 3 Anos – 15H30 

               Sala 4 Anos – 15H45 

               Sala 5 Anos – 16H00 

d. Reforço alimentar – 17H30 
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2. MATERIAL QUE CADA UTENTE DEVERÁ / NÃO DEVERÁ TRAZER 

• Trazer 2 mudas de roupa lavada, dentro de saco plástico fechado e identificado; 

• Trazer 1 par de calçado para uso na Instituição; 

• Trazer 1 ou 2 bibes, que passam a ser lavados na Instituição (exceção Sala 

Berçário); 

• As crianças não poderão entrar na Instituição com máscara de proteção; 

• As crianças não poderão trazer mochilas/sacos e brinquedos de casa; 

• As crianças deverão evitar o uso de acessórios (anéis, pulseiras, fios); 

• Não poderão trazer bolos de aniversário e afins; 

 

3. NORMAS A OBSERVAR 

3.1 À chegada e saída da Instituição, as crianças deverão ser entregues/recebidas 

individualmente pelo seu Pai/Encarregado de Educação, ou por alguém por ele 

autorizado, à porta da respetiva Resposta Social, não sendo permitida a sua entrada 

e circulação nas instalações; 

3.2 O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança deverá ser 

limitado; 

3.3 Os Pais/Encarregados de Educação para entregar/receber as crianças deverão 

aguardar pela sua vez cumprindo o distanciamento físico de 1,5 – 2 metros; 

3.4 Os Pais/Encarregados de Educação para entregar/receber as crianças deverão utilizar 

máscara de proteção; 

3.5 Os Pais/Encarregados de Educação deverão higienizar as mãos com gel desinfetante 

à entrada da Instituição; 

3.6 As crianças que apresentarem algum sintoma como tosse, febre, dificuldade 

respiratória, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, manchas na pele, não poderão 

frequentar a Instituição; 

3.7 No caso de falta da criança, na Instituição, os Pais/Encarregados de Educação 

deverão informar a respetiva Educadora do motivo da ausência; 

3.8 Não são permitidas ficar na Instituição cadeirinhas, carrinhos de bebé e triciclos; 

3.9 As crianças, do Pré-escolar, não irão fazer higiene oral na Instituição; 

3.10  Deverá ser assegurada a passagem de informação relativa à criança privilegiando 

sempre o contacto telefónico e o email: diretorapedagogica@fundacaoclerigo.com; 

3.11 O pagamento deverá ser, sempre que possível, efetuado por transferência bancária 

IBAN–PT 50 0045 5022 4032749598880; 

mailto:diretorapedagogica@fundacaoclerigo.com
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4. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

4.1 Perante um caso suspeito será contactado o Pai/Encarregado de Educação que se 

deverá dirigir imediatamente para a Instituição a fim de ir buscar o seu educando; 

4.2 O Pai/Encarregado de Educação será aconselhado a contactar o SNS 24 (808 24 24 

24) e a seguir as recomendações prestadas; 

4.3 Caso o Pai/Encarregado de Educação não contacte o SNS 24 (808 24 24 24) poderá 

ser a Instituição a fazê-lo; 

4.4 Todos os Pais/Encarregados de Educação serão informados em caso de existência 

de um caso suspeito na Instituição; 

4.5 Perante um caso suspeito, a criança, é encaminhada para a Sala de Isolamento, da 

Instituição, onde ficará acompanhada por um adulto até chegada do Pai/Encarregado 

de Educação; 

4.6 A criança só poderá regressar à Instituição mediante apresentação de justificação 

médica; 

 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo solicita e agradece a colaboração e compreensão de 

todos os Pais/Encarregados de Educação. 

 

PROTEGER CRIANÇAS COMPETE A TOD@S 

 

*Este Guia está sujeito a atualizações 

Qualquer pedido de informação e esclarecimento em diretorapedagogica@fundacaoclerigo.com    

    
 
 
 
 
 
 

São Martinho do Porto, 04 de agosto de 2020 
 

                                                                                                    A Diretora Técnica 
 

 
___________________________________ 

                                                                                                                          (Dra. Teresa Costa) 
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