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Comunicado de imprensa – 363/05/2020 

Conceito para abertura gradual das instalações de 

acompanhamento de crianças na Renânia do Norte-

Vestefália 

Os próximos passos de abertura estão planeados para os dias 14 e 28 

de maio de 2020/Ministro Stamp: Permitir o funcionamento regular com 

restrições para todas as crianças o mais rapidamente possível e de 

forma responsável 

O Ministério da Infância, Família, Refugiados e Integração informa: 

A Renânia do Norte-Vestefália está a iniciar a abertura de mais instituições de 

acompanhamento de crianças e apresentou um conceito para este fim, tendo 

em conta a taxa de infeção atual. Deste modo, cada vez mais crianças 

poderão frequentar as instituições de acompanhamento a partir de 14 de maio 

de 2020. Este conceito foi estreitamente coordenado com os municípios e as 

instituições e debatido com os pais, sindicatos e representantes das amas. 

Além disso, o Ministro da Família Joachim Stamp dirigiu-se por escrito aos 

pais, instituições, trabalhadores, direções das creches e amas para explicar as 

medidas a serem tomadas. 

Ministro Stamp: "As consequências da pandemia do coronavírus são já 

consideráveis para as crianças e as famílias. Tenho conhecimento da enorme 

pressão que está a afetar as famílias com crianças pequenas após as várias 

semanas sem acompanhamento regular. Muitas vezes, apenas com o maior 

dos esforços é possível continuar com o acompanhamento das crianças e o 

trabalho. Como pai de duas crianças, tenho perfeita consciência de que as 

nossas crianças precisam de contacto social e de espaço para brincar, jogar e 

aprender. Queremos permitir a abertura de instalações de acompanhamento 

para todas as crianças, no entanto, temos de proceder de forma gradual e 

responsável. Dado que os profissionais das creches e as amas que pertencem 

aos grupos de risco não estão disponíveis neste momento. Assim, a oferta é 

consideravelmente limitada e atualmente só pode ser aumentada de forma 

cautelosa." 

Apesar disso, o objetivo é devolver assim que possível e a todas as crianças a 

oportunidade de terem uma educação infantil. Inicialmente, o 

acompanhamento de emergência será ampliado em dois passos, nos dias 14 

e 28 de maio de 2020. Em junho, todas as outras crianças deverão ter a 

oportunidade de regressar aos infantários. A forma e a medida em que isto 

poderá ocorrer dependem da permissão de grandes ajuntamentos e do 

número de profissionais 
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permitir, pelo menos, o funcionamento regular com restrições para todas as 

crianças o mais rapidamente possível e de forma responsável." 

Conceito para permissão do acompanhamento de crianças:  

Regime atual  

 Acompanhamento de emergência limitado: Proibição da frequência 

de infantários e residências de amas. Exceções para crianças cujos 

pais pertencem a grupos profissionais especiais e para salvaguardar 

o bem-estar das crianças, em casos individuais. 

 Acompanhamento de emergência alargado: Pais solteiros 

empregados e pais solteiros em preparação para os exames finais 

escolares ou de ensino superior. 

A partir de 14 de maio de 2020:  

 O acompanhamento nos infantários será aberto a crianças em idade 

pré-escolar que sejam elegíveis no âmbito do pacote de formação e 

participação (Bildungs- und Teilhabepaket - BuT). 

 Além disso, as crianças com deficiência e as crianças em risco de 

deficiência significativa, e sempre que tal tenha sido estabelecido por 

uma instituição que preste assistência de integração, poderão voltar 

a ser acompanhadas em infantários e residências de amas. Deverá 

ocorrer uma implementação correspondente para o 

acompanhamento de crianças em grupos de pedagogia terapêutica, 

no âmbito das possibilidades existentes. 

 As residências de amas, com as suas estruturas de 

acompanhamento fáceis de gerir e orientadas para a família, serão 

abertas para crianças que tenham completado dois anos de idade. 

 Os projetos de integração de refugiados poderão ser reabertos. 

 O acompanhamento privado de crianças organizado pelos pais será 

possível mediante determinadas condições. 

A partir de 28 de maio de 2020: 

 Todas as restantes crianças em idade pré-escolar serão admitidas. 

Passos adicionais em junho:  

 Em junho, todas as restantes crianças deverão poder regressar às 

respetivas instituições ou amas. A medida em que tal poderá ser 

concretizado será analisada continuamente, coordenada com os 

municípios e instituições e ocorrerá sob consulta dos pais, sindicatos 

e associações de amas. 
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Siga-nos na Internet:  

 

Twitter: @chancennrw 

Facebook: Chancen NRW 

Instagram: chancennrw 

YouTube: Chancen NRW  
  

Em caso de dúvida, entre em contacto com o Ministério da Infância, Família, 
Refugiados e Integração através do número 0211 837-2417. 

Este comunicado de imprensa também está disponível online, no 
endereço Web do governo regional, em www.land.nrw 

Política de Privacidade em relação às redes sociais 


