
.

Ano 2020



2

O A creche “constitui uma das primeiras experiências da criança

num sistema organizado, exterior ao seu circulo familiar, onde irá ser

integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver

determinadas competências e capacidades” (Manual dos processos

chave:02). Nota-se cada vez mais uma preocupação crescente com

os primeiros anos de vida da criança e além disso, o “[…]

reconhecimento da importância desta fase do desenvolvimento da

criança enquanto indivíduo” (Idem:2). Importa salientar, recorrendo

a Gabriela Portugal, citada por Vasconcelos (2000:85) que a creche

permite “a estimulação cognitiva, socio emocional e física oferecida

à criança, realizada através das atividades e relações interpessoais

que se desenvolvem com esta”.



São objetivos específicos da 
Creche

1-Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar

2- Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças, num clima 

de segurança afetiva e física durante o afastamento parcial do seu meio familiar, 

através de um atendimento 

Individualizado

3 - Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças

4 .Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência, assegurando o seu encaminhamento adequado

5- Orientar para a comunidade educativa no pré-escolar, seguindo os mesmos 

princípios pedagógicos

6.Associar-se e envolver-se em ações educativas promovidas pela comunidade

(Regulamento interno )



Distribuição das crianças

IDADES Nº DE SALAS TOTAL DE CRIANÇAS

3 meses até aquisição da marcha 3 21

Aquisição da marcha a 24 meses 4 43

24 a 36 meses 4 60

TOTAL 11 124
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PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES

“MÃOS À OBRA”

“ESPAÇOS COM EMOÇÕES”

Janeiro a junho

2019/2020

• Dinamização de atividades de interação de
acordo com as temáticas das salas de
atividades

• Dia do Mágico (sala A dos 24m aos 3m)

• Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao
Volante (sala C dos 24m aos 36 m)
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PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES

Janeiro a junho

• Dia Mundial da Biodiversidade (sala D dos
24 m aos 36m)

• Dia da Cultura Científica (sala B dos 24m
aos 36m)

• Dia dos Oceanos (salas D da Aquisição aos
24 m)

• Dia da Terra (salas A/B da Aquisição aos 24 m

• Dia da Meteorologia (sala C da Aquisição
aos 24 meses)

• Rotatividade de salas
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BRINCAR,

CRESCER,

APRENDER!

PROJETO EDUCATIVO 

2020/21

JARDIM DE 
INFÂNCIA

JARDINARTE

CRECHE

CRESCER COM 
EMOÇÕES
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Construção da casa do bosque

Vamos explorar a natureza!
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Plano anual de atividades
CONVÍVIO DE S. MARTINHO 
11 DE NOVEMBRO - Conhecer e preservar costumes e 
tradições; 
- Promover a socialização entre as crianças e colaboradoras 

FESTA DE NATAL 
NATAL NATURAL 
17 DE DEZEMBRO - Vivenciar o Natal e a sua tradição 
num espírito de harmonia; 
- Conhecer as tradições desta época festiva -

JANEIRAS 
DIA A DEFINIR DURANTE O MÊS DE JANEIRO -
Reconhecer e valorizar as tradições; 
- Incentivar a participação da Comunidade educativa 

ATIVIDADES OBJETIVOS

JANEIRAS Reconhecer e valorizar as tradições; 
- Incentivar a participação da Comunidade 
educativa 

DIA DO MÁGICO 
31 DE JANEIRO 

- Promover a socialização entre as crianças e 
colaboradoras 
- Facultar um ambiente de convívio e harmonia 

ENTRUDO 
20 DE FEVEREIRO 

- Reconhecer e valorizar as tradições; 
- Incentivar a participação da Comunidade 

educativa; 

DIA DO PAI 
19 DE MARÇO 

- Valorizar o papel da família na sociedade atual; 
- Incentivar as relações de afeto entre pai e 
filho(a) 



11

Plano anual de atividades
ATIVIDADES OBJETIVOS

DIA MUNDIAL DA AGRICULTURA 
20 DE MARÇO 

- Sensibilizar as crianças para a prática diária de 
proteção da natureza; 
- Promover a mudança de atitudes e 
comportamentos 

DIA MUNDIAL DA METEOROLOGIA 
23 DE MARÇO 

-Aumentar a compreensão dos fenómenos 
atmosféricos 
-Promover a socialização 

FEIRA DA PÁSCOA 
DE 30 de março a 3 de abril

-Angariar fundos para o aluguer de 
equipamentos de diversão para o encerramento 
das atividades 

DIA MUNDIAL DA TERRA 
22 DE ABRIL 

Promover a socialização entre crianças e 
colaboradoras 
Proporcionar um ambiente de convívio e 
harmonia 
Alertar as crianças para a proteção dos animais e 
do meio ambiente 
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Plano anual de atividades
ATIVIDADES OBJETIVOS

DIA MUNDIAL DO LIVRO 
23 DE ABRIL 

- Contribuir para a apreciação da arte dramática 
ou teatro e para o desenvolvimento da 
sensibilidade estética; 
- Valorizar a representação dramática das 
histórias “dos livros” 

DIA DA MÃE 
4 DE MAIO 

- Valorizar o papel da família na sociedade atual; 
- Incentivar as relações de afeto entre mãe e 
filho(a) 

DIA MUNDIAL DO TRÂNSITO E DA CORTESIA AO 
VOLANTE 
5 DE MAIO 

Sensibilizar condutor/peão sobre a necessidade 
de uma condução e conduta segura de forma a 
prevenir acidentes, proteger a sua vida, a dos 
outros condutores, passageiros e peõe

DIA MUNDIAL DA BIODIVERSIDADE 
22 DE MAIO 

Sensibilizar para a importância da conservação 
das espécies animais 
Reconhecer e identificar alguns animais 



Plano anual de atividades
ATIVIDADES OBJETIVOS

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
1 DE JUNHO 

Proporcionar momentos de felicidade

DIA MUNDIAL DOS OCEANOS 
8 DE JUNHO 

- Sensibilizar as crianças para a proteção dos 
oceanos; 

DIVULGAÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO 
18 E 19 DE JUNHO 

- Divulgar junto da comunidade 
educativa, os projetos desenvolvidos 
pelos grupos ao longo do ano 

CONVÍVIO DE S. MARTINHO 
11 DE NOVEMBRO 

- Conhecer e preservar costumes e tradições; 
- Promover a socialização entre as crianças e 
colaboradoras 

FESTA DE NATAL 
17 DE DEZEMBRO 

- Vivenciar o Natal e a sua tradição num espírito 
de harmonia; 
- Conhecer as tradições desta época festiva 
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Carnaval

A nossa cantora

Bolo Natal Frutos outono

Miminhos Natal
Castanha 

de S. 

Martinho

Prova de uvas

Dia 

de 

Magia
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Equipa de Saúde Escolar 

UCC Vila Real

Utad

Escola de Enfermagem Integração de estágios

Câmara Municipal de 
Vila Real

Mostra Escolar

Parque Natural do Alvão

PSP

“O mais importante é que a 

criança seja capaz de 

desenvolver as suas 

potencialidades, fortalecer a 

sua autonomia, resiliência, 

autocontrolo, criando 

condições favoráveis para 

que tenha sucesso na etapa 

seguinte.”

OCEPE 2016
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Transições horizontais

Do ambiente familiar para o 
contexto Sócio Pedagógico

Atividades de Interação

Transição e continuidade  do 
processo de aprendizagem 

Passagem da  creche para o jardim de 
infância

Transições verticais

Mudança de grupo

Mudança para outro 
estabelecimento

OCEPE 2016



“O corpo, que a criança vai progressivamente dominando desde o nascimento e  de cujas 

potencialidades  vai tomando consciência,  constitui um meio privilegiado de relação 

com o mundo e o fundamento de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem” 

OCEPE 2016

Educação Física

•A contribuição da atividade psicomotora no 
processo pedagógico é desenvolver a criança na 
sua globalidade, tendo em vista o aspeto motor, 

mental, psicológico, social, cultural e físico, 
auxiliando desta forma o processo natural de 

aprendizagem. 

O que se 
pretende 

com o 
Ioga?

Criança 
saudável

Adolescente 
saudável

Adulto 
saudável

Família 
saudável

Bebé 
saudável



Recursos Humanos

Profissão Numero

Diretora técnica 1

Educadoras de infância 7

Ajudantes de ação educativa 23

Cozinheira 2

Ajudantes de Cozinha 1

Trabalhadoras Auxiliares 4



Horário de Funcionamento

Horário de Abertura: 7H30M

Horário de fecho : 18h45m

Período de prolongamento: das 18h45m às 19h30

Encerramento: 2ª quinzena de agosto


