
Levar o(a) seu(sua) 
filho(a) à creche ou ama: 
informação essencial para 
os pais 



Os funcionários de creches e amas continuam a fornecer um 
ambiente seguro e feliz onde as crianças podem aprender e se 
podem desenvolver.

Todas as famílias já podem enviar crianças com menos de 5 
anos à creche e ama desde 1 de junho. Se a sua creche ou 
ama não estiver aberta, a sua autoridade local poderá ajudá-
lo(a) a encontrar o lugar certo para o(a) seu(sua) filho(a).

Porque devo enviar o(a) meu(minha) 
filho(a) novamente à creche ou ama 
(childminder)? 
As creches e amas são locais maravilhosos 
para as crianças poderem aprender e 
divertir-se com os amigos. O ensino dos 
primeiros anos apoia o desenvolvimento 
das crianças e o seu bem-estar geral e 
ajuda a proporcionar-lhes uma rotina. 
As crianças desenvolvem-se rapidamente 
nos primeiros anos de vida e é por isso 
que é tão importante que as crianças não 
percam a oportunidade de frequentar a 
creche ou uma ama.

Que medidas de proteção foram 
implementadas pelas creches e 
amas para garantir que estes locais 
são seguros? 
As creches e amas implementaram 
procedimentos de limpeza reforçados 
para superfícies partilhadas, tais como 
maçanetas, mesas, equipamento lúdico 
e brinquedos. Também promovem a 
lavagem das mãos com maior frequência 
e o minimizar do contacto entre grupos 
sempre que possível.

As creches e amas estão ainda envolvidas 
no processo de teste e rastreio (Test 
and Trace) do NHS, para tomarem 
rapidamente medidas ao tomar 
conhecimento de que alguém teve um 
teste do coronavírus (COVID-19) positivo.

É seguro para o(a) meu(minha) filho(a) 
regressar à creche ou ama? 
A Public Health England (PHE) deixou 
claro que há um risco reduzido de 
transmissão e infeção se as creches 
e amas implementarem a lavagem 
periódica das mãos e medidas de 
limpeza. Há dados que mostram que as 
crianças normalmente não têm sintomas 
ou só têm sintomas ligeiros e poderão 
ter um risco mais reduzido de contrair o 
coronavírus do que os adultos.

É importante que o(a) seu(sua) filho(a) (ou 
qualquer pessoa que faça parte do seu 
agregado) não frequente a creche ou ama 
e permaneça em casa se tiver qualquer um 
dos sintomas do coronavírus (COVID-19).

O que acontece se o(a) meu(minha) 
filho(a) tiver necessidades educativas 
especiais e deficiência? 
Fale com a sua creche ou ama e criem um 
plano em conjunto para que o regresso 
do(a) seu(sua) filho(a) seja o mais 
tranquilo possível.

Há recomendações diferentes para 
crianças extremamente vulneráveis em 
termos clínicos?
As recomendações de resguardo 
(shielding) para adultos e crianças foram 
suspensas a 1 de agosto. Isto significa 
que mesmo o pequeno número de 



crianças que estão na lista de pacientes 
de resguardo e as que têm familiares 
em resguardo podem regressar à 
creche ou ama.

As crianças transmitem o coronavírus 
(COVID-19) mais do que os adultos? 
Não. As crianças não têm uma 
probabilidade maior de transmissão do 
vírus do que os adultos. Na verdade, 
há dados razoáveis que indicam que as 
crianças muito novas têm uma taxa de 
infeção significativamente mais baixa 
do que os adultos, embora os dados não 
sejam ainda conclusivos.

As crianças muito novas a frequentar 
creches e amas devem manter o 
distanciamento social? 
Não. Sabemos que as crianças muito 
novas têm dificuldade em manter o 
distanciamento social. As creches e 
amas estão a utilizar várias medidas de 
proteção, incluindo a lavagem das mãos 
periódica e a limpeza mais frequente 
para reduzir o risco de transmissão. 
O(A) seu(sua) filho(a) poderá brincar 
com os amigos e ser consolado(a) pelos 
funcionários do modo usual.

Ambos os progenitores necessitam de 
ser trabalhadores críticos para obter 
uma vaga na creche ou ama? 
Não. Todas as crianças com menos de 5 
anos já podem frequentar a creche e ama 
desde 1 de junho.

O que devo fazer se o(a) meu(minha) 
filho(a) ou alguma pessoa no meu 
agregado apresentar sintomas do 
coronavírus (COVID-19).
É importante que o(a) seu(sua) filho(a) 
(ou qualquer pessoa que faça parte 
do seu agregado) não frequente a 
creche ou ama e permaneça em casa 
se tiver qualquer um dos sintomas do 

coronavírus (COVID-19). Deve tomar 
medidas para que essa pessoa faça 
um teste e informe a creche ou ama 
dos resultados. Isto ajudará o processo 
de teste e rastreio (Test and Trace) do 
NHS. Se tiver um resultado positivo no 
teste, o seu agregado deve permanecer 
em casa e cumprir as orientações de 
autoisolamento do serviço de teste e 
rastreio. 

O que acontece se outra criança na 
mesma creche ou ama tiver um teste do 
coronavírus (COVID-19) positivo? 
Se o(a) seu(sua) filho(a) tiver tido 
contacto próximo com alguém que 
tenha tido um teste do coronavírus 
(COVID-19) positivo, ser-lhe-á pedido 
que se certifique de que ele(a) se isola 
durante 14 dias. Outros membros do 
agregado só necessitam de se autoisolar 
se a criança começar a apresentar 
sintomas. Qualquer pessoa com sintomas 
pode fazer um teste, incluindo crianças 
com menos de 5 anos. 

Há apoios do governo para ajudar as 
famílias com os custos dos cuidados de 
crianças e da creche? 
Sim. Há uma vasta gama de apoios 
financeiros para famílias com crianças 
entre os 0 e 5 anos de idade. Todas 
as crianças com 3 e 4 anos e algumas 
crianças de 2 anos têm acesso a 15 horas 
por semana de ensino dos primeiros anos 
gratuito, no valor médio aproximado de 
£2500 por ano. Os pais que trabalhem 
com crianças de 3 e 4 anos também 
poderão ser elegíveis para 15 horas 
adicionais por semana de cuidados 
infantis subsidiados, o que lhes poupará 
até £5000 por ano. Para mais informações 
sobre o apoio ao seu dispor, consulte 
childcarechoices.gov.uk
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