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Reinício escolar - perguntas frequentes para pais e alunos.  
 
O Ministro da Educação do País de Gales apresentou a expectativa de que todas as 
crianças e jovens do País de Gales devem ter algumas oportunidades de frequentar 
a escola nas semanas que restam do período de verão. 

O foco destas sessões na escola será “fazer o contacto, pôr em dia e preparar para 

o verão e setembro”. 

De acordo com as orientações do governo, o Município de Cardiff está a trabalhar 
com as escolas para garantir a segurança dos alunos, funcionários e pais quando as 
escolas começarem a reabrir no dia 29 de junho de 2020. 

As escolas tomarão providências de acordo com a sua própria situação e informarão 

os pais diretamente sobre as providências individuais para os seus alunos. 

Abaixo, encontrará uma série de perguntas frequentes que os pais, encarregados 
de educação e alunos possam ter. 

 
 
Porque é que as escolas no País de Gales estão a trazer todos os alunos de 
volta, quando Inglaterra não o faz? 
 

- Desde que o governo galês anunciou a decisão de encerrar as escolas 
através de uma disposição legal em março, a nossa compreensão do vírus e 
os seus impactos a longo prazo continuaram a evoluir. Sabemos que teremos 
que conviver com o mesmo por algum tempo e que continuará a ser o nosso 
maior desafio no futuro próximo. 
 

- O governo galês está a dar às crianças e jovens a oportunidade de “fazer o 
contacto, pôr em dia e preparar” para o verão e setembro. Ao fazê-lo agora, 
dará às crianças algum tempo de contacto vital antes das férias de verão, o 
que trará importantes benefícios sociais, de aprendizagem e de realização. 
Isto ajudará a preparar os alunos para o contacto após as férias de verão e 
também permitirá que as escolas testem o funcionamento antes do período 
de outono. 

Saúde e segurança 
 
O que foi feito para tornar as escolas seguras?  

- Cada escola passou por uma série de avaliações de risco e trabalhou com 
uma Equipa de Saúde e Segurança em regime de exclusividade para 
determinar como pode funcionar em segurança. Isto inclui novos processos 
de construção e higiene e medidas de distanciamento social.  

 
A escola será limpa regularmente?  

- Sim, as escolas serão limpas cuidadosamente antes da abertura e os 
regimes de limpeza reforçados ocorrerão duas vezes por dia com 
desinfetante para incluir superfícies de contacto com as mãos, incluindo 
corrimãos, puxadores, maçanetas, torneiras, manípulos, etc. 
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Será fornecido sabão líquido e desinfetante para as mãos para as crianças usarem? 

- Sim, a lavagem regular das mãos tornar-se-á parte da rotina da escola, a primeira 
paragem para todos os alunos no início de cada dia e depois a cada hora seguinte. 
Serão instalados locais para desinfeção das mãos em pontos-chave da escola, 
incluindo entradas da escola e próximo das instalações sanitárias. 

 

Como as escolas garantirão que as crianças cumprem o distanciamento social? 

- As escolas realizaram avaliações em termos de espaço e de capacidade. O 
mobiliário das salas de aula foram reconfigurados para aumentar o espaço entre os 
alunos e foram colocadas no chão novas marcações para mostrar aos alunos a 
que distância as crianças precisam de ficar. As escolas utilizarão as áreas 
exteriores sempre que possível e algumas poderão implementar um sistema de 
sentido único. 
 

Como será gerido o distanciamento social durante os períodos de entrega e 
recolha das crianças? 

- Algumas escolas irão implementar horários escalonados quando possível. 
Além disso, nalgumas escolas serão implementados alguns regimes de 
trânsito para garantir a segurança de crianças e famílias no momento de 
entrega e recolha das crianças. Isto inclui o controlo do encerramento de vias, 
sistemas de sentido único e alargamento de passeios. 
 

-      Será relembrado aos pais e encarregados de educação que observem o 
distanciamento social quando entregam e recolhem as crianças e que não se 
juntem durante estes períodos. 

 
Como é que as crianças mais novas podem manter a distância social? 

- Reconhece-se que o distanciamento social para crianças muito pequenas pode 
não ser possível em todas as circunstâncias, pelo que serão implementados 
regimes de limpeza profunda, boa higiene das mãos e uso de EPI pelo pessoal 
nalgum trabalho direto com as crianças. O agrupamento de crianças mais novas 
também é aconselhado pelo governo galês, quando o distanciamento social não 
seja possível nem beneficie as crianças mais novas. 
 

- Consulte aqui as diretrizes do governo galês para proteger as crianças com 
menos de cinco anos: https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-

olds-coronavirus-childcare. 

O pessoal irá usar EPI ou máscaras faciais? 

- Em cumprimento das orientações do governo galês, devem ser usadas 
máscaras faciais quando não for possível manter a distância de 2 metros. O 
EPI será usado pelo pessoal durante as situações de cuidados pessoais, 
primeiros socorros ou administração de medicamentos. 

 

A minha criança pode usar máscara na escola? 

- O governo galês emitiu orientações de que devem ser usadas máscaras faciais 
quando não for possível manter a distância de 2 metros, o que é particularmente 
relevante quando viajam de e para a escola no transporte da escola ou público. O 
município fornecerá às crianças a partir dos de 7 anos inclusive uma máscara para 
uso durante as viagens seguras de e para a escola. O município continuará a 
monitorizar a exigência de coberturas faciais num ambiente escolar e responderá a 
quaisquer recomendações adicionais para o seu uso pelo governo galês. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fprotecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare&data=02%7C01%7CMatthew.Morris%40gov.wales%7C28b790fe88414e4f410408d80d38bce8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273884616137821&sdata=8puYL7IjfHPDhVVX4h9GQeT%2BhCgle2TZbfcFsjY0Rxo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fprotecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare&data=02%7C01%7CMatthew.Morris%40gov.wales%7C28b790fe88414e4f410408d80d38bce8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273884616137821&sdata=8puYL7IjfHPDhVVX4h9GQeT%2BhCgle2TZbfcFsjY0Rxo%3D&reserved=0


3 
 

A minha criança deve frequentar a escola se tiver algum sintoma da COVID ou 
residir com alguém que tenha sintomas da COVID? 

- Em circunstância alguma devem os alunos frequentar escolas/locais se: 
o se não se sentirem bem, tiverem algum dos três sintomas identificados da 

COVID-19 (tosse contínua, temperatura alta ou perda de paladar ou 
cheiro) ou tiverem tido um resultado positivo no teste da COVID-19 nos 
últimos 14 dias; 

o residirem num agregado familiar com alguém que tenha sintomas da 
COVID-19 ou que tenha tido um resultado positivo no teste da COVID-
19 nos últimos 14 dias. 
 

- Se a sua criança estiver marcada para frequentar uma sessão na escola, contacte 
a escola para informar que a sua criança ou um membro da família está doente. 

As crianças terão de fazer um controlo de temperatura na sua chegada à escola?  

Não, contudo, se uma criança aparentar sentir-se mal na escola, pode ser 
feita a medição da temperatura para determinar os controlos adequados 
necessários até alguém a ir buscar à escola.   

 
Os funcionários e os alunos farão i teste do COVID-19? 

- Todas as pessoas que apresentem sintomas, incluindo trabalhadores 
essenciais e crianças, têm agora possibilidade de marcar um teste. Pode 
encontrar mais informações aqui: https://gov.wales/apply-coronavirus-test  
 

O que acontece se alguém na escola tiver um resultado positivo do COVID-19? 

- Se alguém apresentar sintomas na escola, será mantido separado numa sala 
de isolamento até que possa ser recolhido e transportado a casa. Qualquer 
pessoa que apresente sintomas deve permanecer em casa durante 7 dias e 
deve tomar medidas para fazer o teste. Qualquer pessoa que resida com 
alguém que apresente sintomas mas que permaneça bem deve ficar em casa 
durante 14 dias a partir do dia em que a primeira pessoa ficou doente.  
 

Os funcionários irão fazer um teste de anticorpos? 

- O pessoal docente que trabalha nas nossas escolas será um grupo prioritário 
nos novos testes de anticorpos. O departamento de saúde implementará um 
programa nas escolas de Cardiff a partir do dia 29 de junho, quando as 
escolas recomeçarem as suas atividades. 

 
E se a minha criança ou alguém da nossa família estiver em proteção? 

- Se a sua criança estiver em proteção ou se outra pessoa do seu agregado 
familiar estiver em regime de proteção, não deve regressar à escola no final 
de junho para as sessões de registo. As crianças em regime de proteção 
continuarão a ser apoiadas pelas suas escolas de diferentes formas. 

 
O que acontece se optar por não deixar a minha criança ir para a escola antes 
do final do período letivo? Serei multada(o)? 

- Durante este período, o governo galês tomou a decisão de que os pais não 
serão multados por manterem os seus filhos em casa. Estas crianças 
continuarão a ser apoiadas pelas suas escolas de diferentes formas.  

 
Esta situação afetará os seus registos de assiduidade?  

https://gov.wales/apply-coronavirus-test
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- Não - O governo galês procedeu a ajustamentos no que se refere à 
assiduidade escolar para este ano letivo, a fim de garantir que os registos de 
assiduidade das crianças não sejam afetados.  

- No entanto, as escolas e os estabelecimentos de ensino devem manter um 
registo de assiduidade para as crianças que têm sessões marcadas para 
regressar durante este período e as famílias devem notificar a escola se a 
sua criança não puder ir à escola. Isto ajudará as escolas, os 
estabelecimentos de ensino e as autarquias locais a planear e a 
compreender quaisquer barreiras ao regresso dos alunos à escola e a 
identificar qualquer apoio adicional que seja necessário. 

 
Somos uma família BAME (negra, asiática e minorias étnicas), é seguro deixar 
as nossas crianças irem para a escola? 

- A ferramenta para a avaliação dos riscos dos trabalhadores do País de Gales da 
COVID-19 do governo galês foi concebida para ajudar a abordar os fatores de 
risco individuais, independentemente da etnia.  

 
 
 

Quem decide quais os anos de escolaridade que irão regressar e quando? 

- O governo galês aconselhou as escolas a funcionarem, no máximo, com um 
terço da sua capacidade normal, embora tal dependa de fatores locais, como 
a disponibilidade do pessoal e a configuração das escolas. Isto significa que 
nem todas as crianças poderão regressar à escola no mesmo dia. O objetivo 
é que todos os alunos tenham algumas sessões presenciais com os seus 
professores durante este período, e isto será complementado por uma 
aprendizagem contínua em casa.  
Cada escola é responsável pela decisão sobre os grupos que admitem e em 
que dias e tal será comunicado pela escola da criança.  

 

As crianças na creche e na pré-escola irão regressar à escola? 

- Recomendamos que os alunos da Creche não regressem antes de setembro. 
Algumas escolas que têm disponibilidade de pessoal irão gerir isto localmente. 

 
Se as escolas ainda estiverem a prestar serviços de apoio às crianças de 
trabalhadores-chave, haverá espaço para as outras crianças regressarem? 

- Todas as escolas continuarão a prestar serviços de apoio às crianças dos 
trabalhadores-chave.  

- No entanto, como não se espera que mais de 30% das crianças de uma 
escola estejam na escola em qualquer altura para manter as disciplinas de 
saúde e segurança, as escolas terão de equilibrar cuidadosamente o número 
de lugares de apoio de crianças e os lugares de "regresso à escola" que 
podem ser ajustados em qualquer altura.  

- A autarquia local trabalhará com cada escola para apoiar as avaliações de 
capacidade e para garantir que há capacidade para recuperar o atraso, fazer 
o registo e preparar todos os outros alunos, antes do final do período escolar.  

 

Quantas crianças estarão na sala de aula ao mesmo tempo? 

- Cada escola foi objeto de uma avaliação da sua capacidade para identificar o 
número de alunos que pode acomodar em segurança no local, permitindo ao 
mesmo tempo a manutenção do distanciamento social. A configuração, 
design e dimensão de cada escola e das suas salas de aulas é diferente. Por 
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conseguinte, os números irão variar de escola para escola, mas sabemos 
que as turmas serão divididas em grupos mais pequenos.  

 
Os alunos do ensino secundário continuarão a ter professores diferentes para 
diferentes disciplinas ou terão um único professor durante todo o dia? 

- Idealmente, quando estão no interior das instalações, os alunos devem 
permanecer na mesma sala e evitar movimentar-se de sala em sala como 
normalmente fariam. Será dada, tanto quanto possível, oportunidade aos alunos 
para aprender e ter intervalos ao ar livre. Cada escola tomará as medidas 

necessárias para o efeito. 

 
Os irmãos poderão frequentar e escola no mesmo dia? 

- Esta será uma decisão tomada por cada escola e os pais serão contactados 
diretamente pela escola. 

 
A minha criança ficará com o seu professor habitual? 

- Sempre que possível, as crianças poderão ficar com o seu professor habitual, 
no entanto alguns funcionários da escola poderão estar em regime de 
proteção ou a dar apoio a membros da família em regime de proteção e não 
terão possibilidade de regressar à escola neste momento.  

 
A minha criança ficará com os seus amigos? 

- As turmas serão divididas em grupos em função do espaço e da capacidade. 
Quem ficará em cada grupo será decidido por cada escola e os pais serão 
contactados diretamente pela escola. 

 
As crianças terão tempo para brincar e como será gerido o distanciamento 
social durante estes períodos?  

- Sim, terão intervalos e hora de almoço, mas haverá uma escala para facilitar 
o distanciamento social. 

 
Quantos dias a minha criança irá estar na escola e será o horário escolar 
normal? 

- Esta será uma decisão tomada por cada escola e os pais serão contactados 
diretamente pela escola.  

 
O que é que a minha criança precisa levar para a escola, precisa do seu 
próprio equipamento? 

- Isto será comunicado por cada escola.  

 
As crianças usarão uniforme? 

- As decisões relacionadas com os uniformes escolares são da 
responsabilidade do órgão dirigente, mas o governo galês aconselha os 
alunos a usarem algo que seja confortável e facilmente lavável.  

- Deverão ser evitados uniformes que não possam ser lavados na máquina. 

Currículo  

A minha criança irá fazer o trabalho escolar habitual? 
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- O governo galês declarou que o objetivo das sessões escolares será o de 
fazer o contacto, pôr em dia e preparar para o verão e setembro. É uma 
oportunidade para as crianças fazerem o registo e recuperarem o contacto 
com os seus professores e amigos e para se prepararem para regressar em 
setembro com as alterações que possam vir a ser implementadas 
relativamente a esse regresso. Por conseguinte, o currículo normal foi 
suspenso durante o resto do período letivo.  

 
A minha criança está no 6º ano e devia iniciar o ensino secundário em 
setembro, irá ter algum contacto com a sua nova escola?  

- As escolas secundárias estão a trabalhar com as escolas primárias para 
explorar oportunidades para que os alunos do 6º ano tenham contacto com a 
sua nova escola. Todas as soluções terão de garantir que a saúde e a 
segurança das crianças sejam primordiais. É provável que, por esta razão, a 
maior parte dos planos de transição sejam virtuais. 

- Algumas escolas secundárias criaram Projetos de Transição Virtual para que 
os alunos do 6º ano possam saber mais sobre a sua nova escola, incluindo 
informação sobre o pessoal, mapas da escola, uniforme, expectativas, bem 
como para lhes permitir colocar quaisquer perguntas que possam ter. 

O que se entende por aprendizagem "mista"? 

- A aprendizagem mista é um método de ensino que integra a tecnologia e os 
meios digitais com as atividades escolares tradicionais em sala de aula, dando 
às crianças maior flexibilidade para aprenderem em diferentes ambientes de 
aprendizagem. Esta abordagem permitirá que as crianças continuem a ter 
acesso à aprendizagem orientada pela escola enquanto estão em casa. 

 
Quando é que as escolas voltarão ao normal? 

- Atualmente, muito simplesmente não sabemos a resposta. Recebemos orientações 
do governo galês e do Departamento de Saúde Pública do País de Gales. O que 
acontecer nos próximos meses em relação à taxa de infeção terá impacto na forma 
como as escolas funcionarão nos próximos meses, mas é pouco provável que as 
escolas voltem a ser como eram antes do encerramento, por um prazo considerável.   

 
 
 
A minha criança está no 11º ano e está prestes a entrar no ensino superior em 
setembro, haverá alguma alteração? 

- O governo galês emitiu informações relativas aos estabelecimentos de ensino 
superior e aos estabelecimentos de ensino para alunos com mais de 16 anos. 
Pode consultar estas informações aqui: https://gov.wales/guidance-face-face-
further-education-and-work-based-learning-coronavirus 
 

A minha criança vai deixar a escola este ano e vai precisar de apoio para tomar 
decisões sobre o seu futuro, por exemplo, para entrar na faculdade, na universidade 

ou começar a trabalhar. Como posso obter aconselhamento para a minha criança? 

- Pode enviar um e-mail ao município para o seguinte endereço eletrónico 
intoworkadvice@cardiff.gov.uk, ou contactar o n.º 02920 87071 e um dos 
nossos conselheiros entrará em contacto consigo para oferecer o apoio dos 
nossos Serviços para Adolescentes ou Serviços de Apoio ao Trabalho. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
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- Também pode consultar o sítio web "Into Work" do município, onde está 
disponível uma opção de conversa online em: www.intoworkcardiff.co.uk 
 

 
Em que data terminará o período de verão? 

 

- O período de verão terminará em 20 de julho. 
 
Porque é que isto é diferente da data de fim do período de 27 de julho, 
inicialmente anunciada pelo governo galês? 
 

- O governo galês e os sindicatos escolares não conseguiram chegar a uma 
posição comum sobre uma quarta semana na escola, apesar das 
conversações em curso. Sem esse acordo nacional, as datas dos prazos 
continuam a ser uma questão de determinação local. Nesta fase tardia, é 
essencial que os diretores das escolas e os professores tenham clareza para 
planear o regresso dos alunos dentro de uma semana. Por conseguinte, o 
Município de Cardiff não procurará alterar as datas dos períodos de aulas 
existentes, mantendo-se o final do período de aulas no dia 20 de julho.  

 
Haverá uma semana de férias extra no período de outono? 

 
- As disposições para o outono ainda estão a ser debatidas a nível nacional. 

Serão fornecidas atualizações quando estiverem disponíveis mais informações.   
 
Estarão disponíveis refeições escolares? 

- A fim de proteger a saúde e a segurança dos alunos e estudantes, não 
haverá fornecimento de alimentos nas escolas primárias e secundárias 
durante o resto do período de verão.  

- Dependendo da duração de cada sessão escolar, as escolas podem pedir 
aos alunos que tragam um almoço embalado.  

O se a minha criança costuma receber refeições escolares gratuitas? 

- O sistema de pagamento e vales para as Refeições Escolares Gratuitas 
continuará e poderá ser utilizado para fornecer às crianças almoços 
embalados, caso estas os solicitem.  

 
 
Os alunos clinicamente vulneráveis devem regressar à escola antes das férias 

de verão? 

- As crianças e os adolescentes com graves problemas de saúde subjacentes 
que os tornam altamente vulneráveis, com elevado risco de desenvolver 
doenças graves se estiverem expostos ao coronavírus (COVID-19), deverão 
ter recebido uma carta relativa ao regime de proteção do Director-Geral da 
Saúde (CMO) do País de Gales. Não deve ser solicitado aos alunos nesta 
categoria que frequentem escolas ou estabelecimentos de ensino, mas 
devem ser apoiados na sua aprendizagem em casa.   
 

- Se uma criança ou um adolescente não tiver sido aconselhado a ficar em 
"regime de proteção", mas for considerado clinicamente vulnerável, a sua 
escola atualizará a avaliação de risco para identificar quaisquer medidas de 
segurança adicionais que possam ser tomadas para proteger a sua criança. 

http://www.intoworkcardiff.co.uk/
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Se se determinar que a sua criança não pode atualmente frequentar a escola 
em segurança, a escola continuará a apoiar a sua aprendizagem em casa.  

 

A minha criança tem necessidade de cuidados médicos ou íntimos. As 

escolas podem continuar a prestar apoio?     

- A escola atualizará a avaliação de risco para a sua criança e discutirá esta 

questão consigo.   

- Se os funcionários precisarem de ter contacto direto com a sua criança, este 

assunto será discutido consigo primeiro. Os conselhos de saúde e segurança 

serão seguidos, incluindo higiene adicional e utilização de Equipamento de 

Proteção Individual.   

 

 

 

A minha criança tem uma declaração de necessidades educativas especiais: 

irá continuar a beneficiar de apoio adicional? 

- As escolas continuarão a proporcionar níveis adequados de apoio adicional 

aos alunos com ALN e o pessoal de apoio observará o distanciamento social 

para garantir a segurança dos alunos e do pessoal.  

A minha criança é deficiente auditiva e precisa de ver os lábios e as 

expressões faciais das pessoas quando estão a falar. Quais são os conselhos 

em relação às máscaras faciais? 

- Para que a comunicação não seja limitada para as crianças e jovens com 

deficiência auditiva, serão utilizadas viseiras faciais transparentes quando for 

necessário o uso de EPI. 

Se uma criança tiver frequentado um Centro (Hub) como aluno vulnerável, as 
escolas terão de manter o mesmo nível de contacto, com contacto escolar 

adicional? 

- À medida que as escolas vão abrindo para todos os alunos, terão de considerar a 

capacidade em termos de pessoal e espaço, bem como a necessidade de todos 

os alunos terem a oportunidade de aceder à escola. As escolas darão especial 

atenção às necessidades dos alunos que já foram avaliados como 

particularmente vulneráveis e considerarão se necessitam de um acesso adicional 

ou do mesmo nível a que tinham acesso quando frequentavam o Centro.    

 

Sempre que possível, os pais e os encarregados de educação devem deslocar-se 
com as suas crianças de e para escola, idealmente a pé, de bicicleta, scooter ou 
qualquer outro meio de transporte ativo. 
 
Para os alunos que viajam habitualmente para a escola utilizando o transporte escolar 
e que não podem frequentar a escola sem recurso ao mesmo, será dada prioridade 
aos alunos que reúnam as condições para beneficiarem de transporte gratuito.  
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O que acontece se a minha criança apanhar habitualmente o autocarro para a escola? 

- O transporte escolar estará disponível com a implementação de medidas de 
segurança adicionais. Que incluirão:  

 Cumprir as medidas de distanciamento físico, o número de alunos será 
restringido de modo a que, sempre que possível, os alunos possam ter 
uma separação de dois metros quando viajam.  

 Uma sinalização clara mostrará aos alunos que lugares podem ser 
utilizados e os que não podem ser usados.  

 Seguindo as orientações do governo galês, que refere que devem ser 
usadas coberturas faciais quando não é possível manter 2 metros de 
distância, os alunos receberão 2 máscaras faciais na escola que devem 
ser usadas quando viajam em autocarros escolares. 

 À entrada dos autocarros serão colocados dispensadores de gel 
desinfetante para as mãos. 

 
O que acontece se a criança costuma apanhar um táxi para a escola? 

- O número de passageiros nos táxis será reduzido para cumprir com os 
requisitos de distanciamento social. 
Estão atualmente a ser efetuadas avaliações de risco individuais com escolas 
e empresas de transporte, de modo a que se encontrem implementados os 
EPI adequados para os passageiros e o pessoal de transporte 

 
 
 
Sou um trabalhador-chave, continuo a ter acesso aos cuidados infantis? 

- O município esforçar-se-á por prestar, sempre que possível, cuidados infantis 
aos trabalhadores-chave, mas a disponibilidade é limitada, uma vez que as 
escolas se concentram no registo, recuperação e preparação dos alunos.  

- Os cuidados infantis para trabalhadores-chave permanecerá como centro de 
prestação de cuidados até sexta-feira, 26 de junho. Contudo, a partir de segunda-
feira, 29 de junho, as crianças terão acesso aos cuidados infantis na sua própria 
escola.  

 
Como posso candidatar-me aos cuidados infantis para trabalhadores-chave? 

Pode candidatar-se aos cuidados infantis de trabalhador-chave no site do 
município aqui: www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare.  

 
 
Em que horário estão disponíveis os cuidados infantis?  

- A partir de segunda-feira, 29 de junho, os cuidados infantis estarão 
disponíveis entre as 08h30 e as 16h30, de segunda a sexta-feira.  

 
Serão fornecidos alimentos nas escolas para as crianças que frequentam os 
cuidados infantis? 

- Não. Os pais terão de providenciar alimentos suficientes aos seus filhos 
durante o dia - almoço embalado, etc. 

 
A minha criança pode frequentar as suas próprias aulas na escola, bem como 
os cuidados infantis?  

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
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- Cada escola fará o aconselhamento quanto ao agendamento das sessões de 
aulas. Se a sua criança vai frequentar uma sessão de aulas, será informado 
do facto e não frequentará os cuidados infantis durante este período. 

 
Os cuidados infantis dos trabalhadores-chave continuarão durante as férias de verão?  

- As escolas não prestarão cuidados infantis aos filhos dos trabalhadores-
chave durante as férias de verão. O governo galês deverá, oportunamente, 
informar quais são as suas propostas. 

 
Quem são os principais grupos de trabalhadores-chave a ter acesso aos 
centros de cuidados infantis e como me posso candidatar? 
 

- Pode encontrar informação sobre os principais grupos de trabalhadores-
chave ilegíveis para a prestação de cuidados infantis e como se pode 
candidatar aqui: www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare  

- Note que, devido ao número limitado de vagas, o município não pode garantir 

quaisquer vagas. Ao candidatar-se, a sua entidade patronal será contactada 

para confirmar a sua elegibilidade e o padrão/hora dos cuidados necessários 

como parte da avaliação da sua elegibilidade. 

Posso ainda candidatar-me aos cuidados infantis pré-escolares para trabalhadores-
chave? 

- As candidaturas para os cuidados infantis pré-escolares continuarão de acordo 
com o formulário de candidatura online existente aqui: 
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare 
 

- Os pais e os encarregados de educação deverão confirmar os horários e os 
padrões de trabalho, para que lhes possa ser oferecida uma vaga. É 
importante que apenas se candidate aos serviços de cuidados infantis que 
necessita, uma vez que o financiamento para cobrir os custos está a ser 
concedido através da reorientação de um subsídio existente. 

Sou um trabalhador chave fundamental, posso ainda aceder ao Coronavirus - 
Childcare Assistance Scheme (Coronavírus - Regime de Assistência aos 

Cuidados Infantis) (C-CAS) para a minha criança em idade pré-escolar? 

- Sim, os trabalhadores-chave que são pais poderão continuar a ter acesso ao C-
CAS para cobrir todas as despesas de cuidados infantis até 31 de agosto. Haverá 
uma nova revisão em agosto e o C-CAS só encerrará completamente na altura 
em que a resposta ao vírus tenha avançado até um ponto em que deixemos de 
precisar de manter a prestação de cuidados para trabalhadores críticos.  

- Os pedidos para novos candidatos ao C-CAS podem encerrar em meados de 
julho, por isso, se ainda não se candidatou e considera que pode ser elegível 
para o C-CAS, obtenha informação aqui.  

 
Posso utilizar o estabelecimento de cuidados infantis mais próximo ou 
registado como preferencial para cuidados infantis de trabalhadores-chave?  

- Infelizmente, muitos dos prestadores de cuidados infantis registados continuam 
encerrados. Resta um número limitado de vagas nas instalações de cuidados 
infantis aprovadas pelo C-CAS, pelo que, se aceder a esta disposição, poderá 
não ser numa instalação que seja a mais próxima de sua casa. 

 

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
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Quando será reaberto o meu prestador de cuidados infantis registado? 

- O governo galês confirmou o seu objetivo de permitir que as instalações de 
cuidados infantis aumentem as suas atividades a partir de 29 de junho, desde 
que possam cumprir as medidas de proteção estabelecidas nas suas 
orientações operacionais para instalações de cuidado infantil.  

- Pode consultar mais informações aqui: 
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare 
 
Espera-se outro anúncio no dia 19 de junho.  
 
As creches e as instalações de cuidados infantis funcionarão através de 
orientações para determinar se e quando serão reabertas.  
Para os pais que desejem voltar a ter acesso a instalações de cuidados 
infantis, terão de contactar o seu prestador de cuidados infantis registado 
para obterem uma atualização dos seus planos atuais.  

 
Oferta de cuidados infantis para o País de Gales 
 
A oferta de cuidados infantis para o País de Gales continuará a efetuar os 
pagamentos para as crianças elegíveis e que tenham acesso aos cuidados infantis 
ao abrigo da oferta antes do final de março. 
Infelizmente, o governo galês só se comprometeu a continuar a financiar a oferta de 
cuidados infantis para as crianças que frequentam regularmente instalações 
abertas. Se a sua instalação permanecer encerrada, terá de continuar a cuidar das 
suas crianças em casa.  
 
E se eu não estivesse a receber financiamento para a oferta de cuidados 
infantis antes do final de março de 2020? 

- O governo galês suspendeu as novas candidaturas à oferta de cuidados 
infantis até setembro de 2020.  
Isto significa que as crianças nascidas entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de 
março de 2017 não poderão aceder ao financiamento até, pelo menos, 
setembro e os pais que atualmente não podem aceder ao financiamento 
serão responsáveis pelo pagamento de quaisquer taxas cobradas pelo seu 
prestador de cuidados infantis.  

 
Para informações atualizadas sobre a oferta de cuidados infantis para o País de 
Gales, consulte: https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-
childcare-assistance-scheme 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme
https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme

