****** COVID-19 ******
Regras da Catequese Stella Maris
(Ano Letivo 2020/2021)
Atendendo à atual conjuntura vivida (Pandemia Covid-19), foi necessário implementar novas regras no funcionamento
da Catequese, de forma a garantir o cumprimento das indicações da DGS e, assim, garantir a segurança e a saúde de
todos os nossos Catequizandos, Catequistas e colaboradores dos Padres Carmelitas, presentes no Edifício da
Catequese, em complemento com o Plano de Contingência elaborado.
Tentaremos assegurar, acima de tudo, e apesar de todas as regras e limitações impostas pela conjuntura que
atravessamos, que os Vossos Filhos tenham um ano catequético pleno, harmonioso e feliz, assente nas relações
humanas e de amizade entre os seus pares.
Apelamos, pois, à colaboração de todos, por forma a garantir a máxima segurança e harmonia no desenrolar do ano
de catequese.
Regras de Funcionamento:
1. Os grupos de catequese não terão mais de 20 meninos e meninas.
2. As informações sobre a Catequese e as festas da Catequese serão remetidas preferencialmente por email a
todos os Encarregados de Educação, suspendendo-se, para já, a realização de reuniões presenciais.
3. Os Catequistas e Catequizandos que apresentem sintomas sugestivos de Covid-19 não deverão comparecer
na sessão de catequese.
4. Os Grupos de Catequese terão, sempre que possível, 2 catequistas, por forma a garantir a continuidade da
catequese, em caso de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de um deles. Haverá ainda um
Plano de substituição de catequistas, definido no Plano de Contingência, para garantir o bom desenrolar do
ano de catequese.
5. As sessões de catequese ocorrerão às segundas, terças e quintas-feiras, de acordo com a planificação anexa,
com respeito do desfasamento dos horários e atribuição das salas, de forma a garantir o cumprimento das
orientações da DGS. A distribuição das salas foi efectuada de acordo com o número de Catequizandos inscritos,
pelo que, caso haja alteração nos mesmos, poderá ser alterada em conformidade tal distribuição.
6. As salas da Catequese utilizadas deverão salvaguardar o distanciamento de 2 metros entre os Catequizandos,
e entre estes e os Catequistas, sempre que isso se revelar possível, não devendo, em qualquer circunstância,
tal distanciamento ser inferior a 1 metro entre cada pessoa presente na sala.
7. Sempre que possível as salas serão, naturalmente, arejadas e ventiladas.
8. Todos os Catequistas usarão máscara nas sessões de catequese.

9. Os Catequizandos, a partir do 5º ano de catequese, deverão utilizar máscara nas sessões de Catequese. O
Catequista poderá pontualmente excecionar a utilização de máscara sempre que não for possível ou razoável
a utilização de máscara. A utilização de máscara pode igualmente ser excecionada em caso de deficiência ou
por questões de saúde, sendo que neste último caso será obrigatório apresentar um atestado médico.
10. Os Catequizandos deverão higienizar as mãos (lavando-as com água e sabão ou aplicando solução alcoólica,
ambos disponibilizados no Centro de Catequese), pelo menos no início e no fim de cada sessão de catequese,
seguindo as indicações dos seus Catequistas.
11. Deverão ainda ser cumpridas as regras de etiqueta respiratória, conforme as informações da DGS afixadas nas
salas da catequese e que serão transmitidas e explicadas pelos Catequistas aos Catequizandos.
12. Os Catequizandos deverão ser entregues pelos Pais ou Responsáveis à porta do Edifício da Catequese, e, após
higienização das mãos, serão encaminhados imediatamente para a respetiva sala de catequese. Pedimos que
os Pais não entrem no Edifício da Catequese e alertamos para a necessidade do cumprimento rigoroso dos
horários do início e fim das sessões de catequese. Os meninos poderão ser entregues nos 5 minutos que
antecedem o início da sessão de catequese.
13. O acesso às salas de catequese do 2º andar deverá ser efetuado através das escadas de acesso, devendo ser
utilizado o espaço mais à direita das mesmas, conforme sinalização afixada no local.
14. Cada Catequizando deverá fazer-se acompanhar do material individual necessário para a Catequese, de
acordo com as indicações dos respetivos Catequistas. Caso tal não suceda, será garantida a desinfeção dos
materiais partilhados.
15. À saída, um dos Catequistas de cada ano, deslocar-se-á ao exterior do edifício da catequese, por forma a
identificar os Pais presentes e permitir a saída, organizada, dos respetivos Catequizandos. Alertamos para a
necessidade do cumprimento rigoroso dos horários da Catequese, já que, e ao contrário dos anos anteriores,
apenas será permitida a presença dos Catequizandos nas respetivas salas de catequese, e na presença dos
Catequistas.
16. Os Catequistas (e a Secretaria da Catequese) deverão possuir os contactos atualizados (e-mail e telemóvel) de
todos os Encarregados de Educação dos Catequizandos inscritos na Catequese.
17. Se houver um caso suspeito ou confirmado num grupo / ano de catequese, serão contactados todos os
Encarregados de Educação dos Catequizandos que frequentam tal grupo e poderá, caso haja indicação da DGS
ou das entidades de saúde competentes, ser dada indicação de isolamento para os restantes Catequizandos
e Catequistas do grupo em causa. Neste caso, as sessões de catequese de tal grupo serão asseguradas via
online, nos 14 dias seguintes ou por período mais alargado, nos termos das indicações das entidades de saúde.
18. Caso a situação pandémica se altere ou haja indicações da DGS e demais entidades de saúde nesse sentido,
as sessões de catequese serão asseguradas pelos Catequistas habituais, via online.
19. As presentes regras estão sujeitas a alteração, na medida das orientações que vierem a ser proferidas pela
Direção Geral de Saúde e demais entidades de saúde competentes.

Anexo I – Planificação Sessões de Catequese:
1º Ano: 5ª feira, 18h30 – Sala S. Teresa de Jesus, piso 0
2º Ano: 5ª feira, 18h30 – Sala S. João da Cruz, piso 0
3º Ano: 2ª feira, 18h30 – Sala S. Teresa de Jesus, piso 0
4º Ano: 2ª feira, 18h45 – Auditório, piso 2
5º Ano: 2ª feira, 18h45 – Sala S. João da Cruz, piso 0
6º Ano: 3ª feira, 18h30 – Auditório, piso 2
7º Ano: 3ª feira, 18h45 – Sala S. Teresa de Jesus, piso 0
8º Ano: 3ª feira, 18h45 – Sala S. João da Cruz, piso 0
9º Ano: 2ª feira, 18h30 – Sala do Menino Jesus, piso 2
10 º Ano: 3ª feira, 18h45 – Sala do Menino Jesus, piso 2

