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Regras de funcionamento da catequese – COVID 19 

 

Face à atual situação da pandemia COVID-19 e em conformidade com as orientações da 

Direção-Geral da Saúde, as regras de funcionamento da Catequese dos Jerónimos para o ano 

letivo 2020-2021 são as seguintes: 

 

- Os grupos da catequese têm um número máximo de 10 crianças por sala; 

- O uso de máscara é obrigatório para crianças e catequistas durante todo o período da 

catequese; 

- A desinfeção das mãos à entrada e saída das salas é obrigatória (a catequese fornece 

um dispensador de solução à base de álcool por sala); 

- Nas salas, as mesas individuais estão dispostas a 1,5 metros de distância, com a mesma 

orientação, de forma a garantir as medidas de distanciamento entre pessoas;  

- A desinfeção das cadeiras e mesas das salas é garantida pelos catequistas antes e 

depois da sua utilização; 

- Sempre que possível, as janelas permanecem abertas durante a catequese para 

garantir o arejamento das salas; 

- Sempre que as condições meteorológicas o permitam, alguns grupos da catequese 

podem reunir no Jardim Tropical (informação pormenorizada será enviada assim que o 

protocolo com o jardim estiver estabelecido); 

- O material a utilizar durante a catequese é individual. Cada criança deve trazer o seu 

próprio material: catecismo; estojo com lápis, borracha e lápis de cor; e Bíblia (a partir do 4.º 

ano). Os catecismos são entregues a cada criança no 1.º dia; 

- A catequese decorre das 10.45h às 11.50h:  

     . Chegada: às 10.45h, as crianças são entregues individualmente à porta do 

secretariado pelos encarregados de educação e recebidas por um catequista que as encaminha 

para a sala respetiva. A circulação dos encarregados de educação dentro do secretariado deve 

ser evitada;   

    . A oração inicial deixa de ser feita em conjunto na capela e passa a ser feita nas salas 

de catequese, só com o catequista do grupo respetivo; 

   . Saída: às 11.50h, as crianças são entregues individualmente à porta do secretariado 

pelo catequista aos encarregados de educação, que as acompanham à Missa; 

   . Missa: continua a haver a Missa da catequese às 12h nos Jerónimos, mas as crianças 

são acompanhadas pelos seus pais. Os lugares estão previamente marcados e só as famílias 
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podem ficar juntas. Lembramos que, cumprindo as normas da DGS, os Jerónimos têm 

capacidade para 250 pessoas; 

- O pagamento da inscrição da catequese deve ser feito num envelope fechado com a 

identificação do nome da criança, ano da catequese, centro e catequista e entregue a Isabel 

Múrias; 

- Havendo indicações por parte do Ministério da Educação para alguma alteração ao 

modelo presencial de aulas, a catequese transitará para o modelo online, via Zoom; 

- Para uma comunicação mais próxima entre pais e catequistas, serão criados grupos de 

WhatsApp por grupo de catequese. 

 

Lisboa, 8 de setembro de 2020 


