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RECOMENDAÇÃO 

PELO DESENVOLVIMENTO SAUDAVÉL DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS  

 O regresso às escolas é um momento chave do País a as comunidades educativas 

fazem todo o seu melhor esforço para que corra bem, a todos os níveis. Este ano com 

orientações da Direção Geral de Saúde para fazer face à pandemia e reduzir ao máximo a 

transmissão viral.  Neste sentido, foram definidas orientações que são guidelines a seguir 

e cada escola e órgão de gestão deve adapta-las considerando a especificidade do contexto, 

espaços, recursos (humanos e materiais) e número de alunos e faixas etárias.  

Pensar na segurança das crianças é muito importante, bem como em toda a cadeia 

de possíveis transmissões que afetam sobretudo alguns grupos mais vulneráveis da 

população. Mas a escola pode ser um sítio menos seguro quando as necessidades afetivas 

e relacionais das crianças pequenas não estão a ser atendidas. A infância não se repete e 

há idades em que certas aquisições são importantes.  

“Neste regresso à escola, a prioridade deve responder às necessidades de 

aprendizagem social e emocional das crianças e jovens, bem como às necessidades de 

Saúde Psicológica e bem estar de toda a comunidade educativa. A dimensão psicológica 

das medidas de segurança é, portanto, essencial, uma vez que só um ambiente 

emocionalmente seguro capacita as crianças e jovens a aprender, estudar e relacionar-se”. 

Ordem dos Psicólogos Portugueses (2020)1   

Neste sentido consideramos que poderiam ser realizadas adaptações às medidas 

implementadas nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo de Mafra, sob 

gestão municipal.   

- Garantir que as regras de segurança sanitária respeitam as necessidades de 

desenvolvimento e a expressão natural da brincadeira, o que implica a não imposição de 

distanciamento. A comunicação, o movimento, a partilha e o toque são importantes nesta 

fase de desenvolvimento. Com crianças destas idades é muito importante explicar como 

funciona o vírus sem criar medos ou isolamento. Os adultos e jovens percebem que a 

distância tem a ver com o vírus. As crianças precisam e beneficiam de contacto físico para 

processos desenvolvimentais como a auto-regulação, e se isso lhe for negado por mais que 

lhe expliquem as razões, ela pode interiozar outra mensagem, por exemplo que não 

merece, não gostam dela, etc.  Mesmo sendo temporário, um ano para uma criança é 

 
1 https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/dossier_para_a_comunidade.pdf 
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diferente do que é para um jovem ou adulto, e é tempo suficiente que pode criar estruturas 

neuronais que podem ficar para a vida. Impor distanciamento é pedir para as crianças 

agirem contra a sua natureza, onde o toque e a proximidade é importante, onde o 

movimento livre faz parte da alegria de brincar e interagir e é nessa liberdade que se 

estimula a criatividade e o desejo e alegria de aprender. Vedar essa espontaneidade 

incorre-se num risco de desajustamento psicológico, no limite levando a sintomatologia 

diversa como isolamento e depressão. O contacto físico é uma categoria do 

desenvolvimento humano fundamental na infância.  

“Assim, para que o ano escolar decorra sem necessidade de interrupções, 

deverão ser mantidas as medidas propostas que evitem o cruzamento 

desnecessário de grandes grupos de crianças, mas, em cada grupo, dever-se-á 

assegurar normalidade nas relações entre crianças, não impondo medidas estritas 

que sejam impossíveis de cumprir, sobretudo pelas mais jovens.” Sociedade 

Portuguesa de Pediatria 2 

O funcionamento através das turmas-bolha permitirá às crianças brincarem 

e socializarem livremente dentro do seu grupo minimizando possibilidades de 

contágio com outras crianças.  

- Que educadores de infância e professores(as) do 1º ciclo possam substituir a 

máscara por viseira ou máscara transparente, pois sabemos que a expressão facial é uma 

das ligações mais fortes entre seres humanos essencial no desenvolvimento emocional das 

crianças e na compreensão e aquisição das aprendizagens. A máscara tapa uma boa parte 

do rosto e torna difícil avaliar a comunicação não verbal das outras pessoas e é através 

dessa comunicação não verbal que nós nos sentimos mais os menos seguros com alguém. 

Quanto mais pequenas forem as crianças mais imaturo esse sistema de avaliação e mais 

necessitam de ver o rosto.  

- Que nos jardins de infância possa ser criado ou adaptado um espaço intermédio 

onde pais/encarregados de educação numa fase inicial de adaptação da criança à 

instituição possam entrar com os seus filhos na escola, o que irá criar um ambiente de 

tranquilidade e segurança necessários a muitas das crianças que precisam de uma transição 

mais gradual. Algumas crianças pequenas têm necessidade da presença dos pais até ao 

interior da escola, o que ajuda na adaptação e integração, outras necessidade de um objeto 

sendo importante a  possibilidade de permitir a criança levá-lo para a escola (caso a 

 
2 https://www.spp.pt/noticias/default.asp?IDN=10928&op=2&ID=132 
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criança tenha, isto é, um objeto que tem o significado simbólico de substituir a figura 

cuidadora, tendo um importante papel de regulação emocional).  

“No início do ano escolar, para as crianças que vão contactar pela primeira 

vez com a escola, devem criar-se condições de segurança que permitam o 

acompanhamento de um familiar ao novo espaço, dando tempo à criação de vínculo 

afetivo”. Sociedade Portuguesa de Pediatria3  

- Que o espaço exterior da escola seja privilegiado transferindo o máximo de 

rotina possíveis para estes locais. Além de serem, do ponto da vista do contágio o sítio 

mais seguro, os espaços no exterior podem facultar oportunidade de exploração e 

brincadeira. Esta poderia constituir-se como um bom momento para trazer as atividades e 

aprendizagens para o exterior, para a natureza e ar livre. 

- A não redução dos tempos intervalos e que estes possam ser preferencialmente 

no espaço exterior. Intervalos mais longos permitem descontração e apresentam direta 

proporcionalidade com tempos de concentração e esforço, maior gestão de ritmos e 

sequencias e aprendizagem. Tornam mais eficaz a memorização e consolidação de 

aprendizagens, diminui a fadiga, problemas de aprendizagem e comportamento. “Devemos 

decretar o estado de emergência de as crianças brincarem ao ar livre de forma livre e 

aprenderem coisas significativas neste estado de emergência. (…) Cérebros ativos, 

dependem de corpos ativos”. Carlos Neto -Professor e Investigador na Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa     

“É essencial que se retomem as brincadeiras nos intervalos das aulas e que 

estes tenham uma duração adequada.” Sociedade Portuguesa de Pediatria 4                                                                   

Consideramos que o fardo deve ser dos adultos e não das crianças. Devemos 

sobretudo pedir aos pais e famílias cuidados fora da escola e nos seus quotidianos, porque 

as crianças precisam de brincar livremente umas com as outras e não é entre elas que 

devemos pedir distanciamento. É responsabilidade de todos encontrar estratégias para 

que as crianças possam brincar em liberdade. “O mais importante continua a ser o 

comportamento responsável dos adultos, na escola, mas também na comunidade” 

(Sociedade Portuguesa de Pediatria). 5 

 
3,4,5  https://www.spp.pt/noticias/default.asp?IDN=10928&op=2&ID=132 
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 Não existem evidências que justifiquem o benefício de medidas restritivas da 

infância na contenção da covid 19, mas os profissionais de saúde estão certos de essas 

mesmas medidas têm potencial de causar danos para a saúde mental das crianças que 

poderiam ser evitadas.  

Tendo em conta o exposto vem a Representação Municipal do Partido Pessoas-

Animais-Natureza propor que a Assembleia Municipal de Mafra, delibere recomendar à 

Câmara Municipal de Mafra que esta recomende aos estabelecimentos de ensino sob 

gestão municipal (Jardim de Infância e 1º ciclo): 

- Garantir que as regras de segurança sanitária respeitam as necessidades de 

desenvolvimento e a expressão natural da brincadeira, o que implica a não imposição de 

distanciamento físico; 

- Que educadores(as) de infância e professores(as) do 1º ciclo privilegiem o uso de 

máscara transparente; 

- Que nos jardins de infância possa ser criado ou adaptado um espaço intermédio 

onde pais/encarregados de educação numa fase inicial de adaptação da criança à 

instituição possam entrar na escola com os seus filhos, bem como a possibilidade de 

permitir às crianças que levem um objeto transitivo (caso o tenham), desde que assegurada 

a sua higienização;  

               - Que o espaço ao ar livre da escola seja privilegiado transferindo o máximo de 

rotinas possíveis para estes locais;  

 - A não redução dos tempos dos intervalos e que estes possam ser 

preferencialmente no espaço exterior (ao invés de na sala de aula). 

Mafra, 24 de setembro de 2020 

O Grupo Municipal 

PAN Mafra  

 

Matilde Batalha  

 


