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TEMPOS LIVRES VÃO ABRIR, E AGORA?
Com a decisão do governo de reabrir os Tempos Livres, regulamentados pelas orientações do dia 14 de junho
de 2020 da Direção-Geral da Saúde, a equipa da Academia Luisa Todi (AMBALT) iniciou os preparativos para
esta reabertura se efetuar o mais seguramente possível.
O que já foi feito pela AMBALT:
1 - Elaboração do novo Plano de Contingência que será enviado aos pais (com Sala de Isolamento e criação
de circuitos para evitar cruzamento de pessoas e registo dos contactos de emergência das crianças)
2 - Formação aos funcionários acerca dos procedimentos a adotar
3 - Aquisição de material de proteção individual para os funcionários composta por máscaras e/ou viseiras
4 - Consulta na Medicina do Trabalho a todos os funcionários que regressam a 29 de junho
5 - Os professores têm vindo a preparar os alunos para o regresso à escola, consciencializando-os para as
normas de segurança a adotar

MEDIDAS PREVENTIVAS GERAIS

Limpeza e higienização do espaço, materiais e equipamentos com produtos
específicos
Instalações sanitárias com recurso a água e sabão
Produtos de higiene em cada sala
Limpeza geral realizada antes da abertura ao espaço, equipamentos e
materiais
Portas e janelas abertas para evitar contacto com superfícies e promover
arejamento
Reorganização do espaço físico
Definição e implementação regras de lavagem e higienização
Reorganização dos grupos

MEDIDAS PREVENTIVAS PAIS

Garantir a higienização das mãos com solução alcoólica à
entrada
Uso obrigatório de máscaras aos pais para a entrega das
crianças
Definição de horários e local de entrada e saída das crianças
(Entradas das 8h00 às 9h30 | Saídas das 16h às 18h30) (Porta
trás das 8h30 às 10h30) Nota: Os alunos que entrarem antes das
8h30 terão que levar calçado adicional pois entrarão pela porta da frente.
Possibilidade de espera para entrega e recolha da criança mantendo os pais distanciamento entre si no
espaço exterior
Proibição levar brinquedos ou outros objetos não necessários de
casa

Será medida a temperatura das crianças à entrada e não serão aceites aquelas que apresentarem
febre (não há registo)
Os pais deverão abster-se de trazer as crianças à escola sempre que apresentem sintomas de
doença ainda que ligeiros, devendo contactar e informar a Diretora Técnica.
Os principais sintomas de COVID-19 são:
− Febre – Tosse − Falta de ar (dificuldade
respiratória) – Cansaço e Dores no corpo
Água em garrafa própria que vai diariamente para
higienizar em casa
É privilegiada a via telefónica e digital para assuntos
administrativos
Proibição de entrada a qualquer pessoa externa ao
funcionamento da AMBALT

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPAÇO

Seleção de espaços e o mínimo de adultos fixos a cada grupo de crianças para evitar cruzamento dos
grupos
Mesas das salas e refeitórios com lugares marcados para maximizar distanciamento físico
Definição de circuitos de circulação interna para permitir higienização dos espaços
Garantir material individual para cada atividade (material pessoal)
Gestão das idas à casa de banho evitando concentração de crianças

MEDIDAS PREVENTIVAS REFEIÇÕES

Mesas com lugares marcados de forma a maximizar distanciamento físico
Utilização do refeitório por turnos
Zonas diferentes para cada grupo
Lavagem das mãos antes e depois das refeições
Fornecimento de almoços habitual
Almoços de casa em sacos descartáveis

Durante as atividades organizadas pelo CATL no exterior, tais como passeios, excursões, entre outras,
devem ser garantidas as medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, nomeadamente:
o Distanciamento físico entre pessoas, sobretudo de pessoas de outros grupos (ex: pessoas que não
pertençam ao CATL ou pessoas de outro grupo no mesmo CATL);

o Higiene regular das mãos;

o Etiqueta respiratória;

o Utilização de máscara de acordo com a legislação em vigor;

o Evitar a partilha desnecessária de artigos pessoais;
o Evitar a organização de atividades em espaços públicos em que não seja possível
assegurar o distanciamento do grupo da CATL de outras pessoas.

