
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 
NO PAÇO PARA APRENDER

A infeção por SARS-CoV-2 tornou-se num problema global e suscitou, como suscita, em
cada momento e em cada contexto uma resposta proporcional e adequada, com vista a
travar   a  sua  propagação.  O  levantamento  das  restrições  aumenta  ainda  mais  a
responsabilidade individual e coletiva e exige de cada um de nós o cumprimento criterioso
das medidas preventivas e de Saúde Pública.
Atento a esta questão o Paço Para Aprender vai levar a cabo as suas atividades de férias
de  Natal  (tal  como  aconteceu  nas  férias  de  verão),  cumprindo  todas  as  normas  e
orientações  da  DGS,  do  Ministério  do  Trabalho  e  da  Segurança  Social,   tentando
assegurar,  dessa  forma,  um ambiente  seguro  para  todos.  Não podemos,  no  entanto,
deixar de sublinhar que se trata  de um contexto, cujo objetivo é que as crianças partilham
atividades  e  brincadeiras,  sendo  impossível  (cruel  até)  garantir  que  não  estejam em
grupo, pelo menos durante alguns períodos do dia.

Assim determinamos alguns procedimentos que, para segurança de todos, deverão ser
respeitados:

1. -O número de vagas para as atividades será mais reduzido do que habitualmente,
propiciando, dessa forma, que cada criança disponha de mais espaço;

2. -Os Pais estão impedidos de entrar nas instalações do Paço Para Aprender, sendo
o acesso às mesmas limitado às crianças e às  Colaboradoras do Centro;

3. -As crianças devem ser entregues / recebidas pelo seu Encarregado de Educação,
ou pela pessoa por ele designada, no hall da entrada do Paço;

4. - A pessoa que vem trazer/buscar a criança deverá vir provida de máscara;

5. - Será  medida a temperatura corporal, sem registo, a todas as crianças e a todas
as colaboradoras antes da entrada das mesmas nas instalações do Paço Para
Aprender.  Caso se detete uma temperatura de 37,5 º não será permitida a entrada;

6. -  As  crianças  deverão  trazer,   obrigatoriamente,  calçado  especifico  para  ser
utilizado dentro do Paço e que, ao final do dia deverá lá permanecer, até ao final da
semana;

7. -  Os sapatos que as crianças trazem calçados serão desinfetados quando esta
entrar no hall da entrada do Paço. Posteriormente as crianças  descalçar-se-ão e
guardarão  os  sapatos  num  espaço  próprio.  Todos  os  seus   pertences  serão
colocados  numa caixa pessoal, devidamente identificada e que será da criança
(sempre a mesma) enquanto ela frequentar as atividades;

8. - Antes de passarem do hall da entrada as crianças e as colaboradoras deverão,
obrigatoriamente,  higienizar as mãos ( à entrada e saída do Centro);

9. - Caso a criança traga cesto com almoço e/ou lanche, este será higienizado antes
de ser colocado no espaço de refeição;



10.–  Em  nenhum  espaço  do  Paço  Para  Aprender   funcionará   sistema  de  ar
condicionado,  sendo  o  mesmo  arejado  mediante  abertura  das  janelas,
permanentemente, e das portas sempre que possível, com segurança; 

11. - Existirá um reforço na higiene de todos os espaços do Centro, com  ações de
limpeza / desinfeção mais frequentes, nomeadamente à casa de banho, às mesas,
cadeiras e materiais utilizados nas atividades;

12.- Todo o espaço interior, bem como o espaço exterior junto à entrada, será alvo de
descontaminação  diária,  com  produtos  adequados  e  certificados  para  o  efeito
(faculta-se informação detalhada dos produtos utilizados sempre que solicitado);

13. - Sempre que possível as atividades serão levadas a cabo no exterior, para onde
transportaremos os materiais necessários para a realização das mesmas;

14.-  Toda  a  louça utilizada nas  refeições será  descartável  e  manipulada somente
(sempre que possível, pela idade da criança) pela própria criança;

15.- Será obrigatório o uso de “máscara” e/ ou viseiras por todas as Colaboradoras;

16.-  Estará disponível para a lavagem das mãos,  água, sabão azul e branco  e sabão
líquido;

17.-  Não serão usadas toalhas de tecido,  mas sim toalhetes de papel; 

18. - Existirá à entrada do Centro, bem como na sala lúdica e na sala de refeições,
dispensadores de solução à base de álcool com concentração de 70%;

19.-  Será  garantida   a  maximização  possível  do  espaçamento  entre  as  crianças
durante a realização das atividades, podendo, para o efeito, o grupo ser dividido; 

20. - Na sala de refeições serão tidas em consideração as regras de distanciamento
físico entre todos os utilizadores;

21.-   Garantimos  a adequada limpeza e desinfeção de todas as superfícies, bem
como a inexistência de decorações das mesas ou de qualquer louça antes das
crianças se sentarem;

22.-  Todas  as portas de acesso, dentro do Centro, permanecerão abertas, de forma a
evitar o seu manuseamento repetido por várias pessoas;

23.-Existe uma sala de confinamento, com acesso direto à rua, num espaço contíguo,
provida  de  máscaras,  água  e  bolachas,  para  onde  será  direcionada  qualquer
criança (devidamente acompanhada) ou colaboradora que apresente sintomas que
possam ser associados à Covid19 até ser devidamente assistida.

Lisboa, 18 de novembro de 2020


