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1- Calendário Escolar 

1.1. Atividades Educativas: 

1.º Período: De 13 de setembro a 16 de dezembro de 2022 

2.º Período: De 3 de janeiro a 31 de março de 2023 

3.º Período: De 17 de abril a 30 de junho de 2023 

 

1.2. Interrupções das atividades educativas (início e termo): 

1.ª Interrupção – Natal: De 19 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023 

2.ª Interrupção – Carnaval: De 20 a 22 de fevereiro de 2023 

3.ª Interrupção – Páscoa: De 3 a 14 de abril de 2023 

 

1.3. - Reuniões:  

Reunião de pais de abertura do ano letivo 2022/2023; 

Reunião geral de funcionários; 

Reunião mensal de Conselho de Docentes; 

Reuniões semestrais de Ajudantes de Ação Educativa; 

Reuniões gerais de salas com os encarregados de educação: 

• Apresentação dos projetos pedagógicos de salas:  

Salas 1 e 2 - Dia 24 de outubro de 2022, às 17h00; 

Sala 3 - Dia 25 de outubro de 2022, às 17h00; 

Sala 4 – Dia 26 de outubro de 2022, às 17h00; 

Sala 5 – Dia 27 de outubro de 2022 às 17h00; 
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Sala 6 – Dia 28 de outubro de 2022 às 17h00. 

 

• Entrega de avaliações1: 

Salas 1 e 2 – Dia 25 de janeiro de 2023; 

Salas 3 e 4 - Dia 26 de janeiro de 2022; 

Salas 5 e 6 – Dia 27 de janeiro de 2022. 

 

• Reunião final do ano letivo (avaliações): 

Salas 1 e 2 - Dia 19 de junho de 2023, às 17h00; 

Salas 3 – Dia 20 de junho de 2023, às 17h00; 

Salas 4 – Dia 21 de junho de 2023, às 17h00; 

Salas 5 – Dia 22 de junho de 2023, às 17h00; 

Salas 6 – Dia 23 de junho de 2023, às 17h00. 

 

• Outras reuniões2:  

❖ Recolha de informação junto dos Encarregados de Educação, processo de adaptação 
da criança; 

❖ Avaliação de desenvolvimento. 

 

 

 

 

                                                           
1 As avaliações são entregues pela educadora responsável de sala nos dias agendados. Os encarregados 
de educação assinam o original a seu devolvido à educadora e ficam com uma cópia. 
2 Com marcação prévia, em dia e hora a definir com a educadora responsável de sala. 
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2- Avaliação das crianças 

Para iniciar frequência na Creche é recolhida informação necessária, com a colaboração 

dos Encarregados de Educação, através do preenchimento de um formulário de 

avaliação de diagnóstico, de forma a conhecer o percurso e o estado de 

desenvolvimento da criança e, assim, adequar a ação educativa. 

São realizados dois momentos de avaliação– em janeiro e em junho, no final do ano 

letivo.  
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3- Atividades 

Atividade Descrição Data Recursos Avaliação Sugestões 
 

Sessão de 
movimento do 

Dia do Idoso 

- As crianças das salas 5 e 
6 prepararão uma sessão 
de movimento a ser 
realizada com os utentes 
do lar em espaço a 
acordar com o setor da 
Animação Sociocultural. 
 
 
 
 

01/10/2022 
 
 

Comemorar em:  
03/10/2022, 

às 10h00 

R. Humanos: 
- Crianças 
- Idosos 
- Equipas de sala  
- Equipa do setor de Animação 
Sociocultural 
 
R. Materiais: 
- Rádio 
- Música 
- Bolas 
- Arcos 
- Fitas/ Lenços 

  

 
Festa  

10º Aniversário 
da Creche 

com presença de 
Enc. de Educação 
 
 

- Confeção de um bolo 
para cantar os parabéns à 
Creche 
- O bolo será depois 
partilhado com as 
crianças e encarregados 
de educação presentes. 
 
 

 
 

13/10/2022, 
10h00 às 11h00 

 

R. Materiais: 
- Ingredientes para bolo: 
açúcar, ovos, farinha, iogurte… 
 
 

 - Enviar, via e-mail, 
convite aos 
encarregados de 
educação. 

 
Festa das folhas 

de Outono 
(Magusto) 

 
 

- Dias antes cada 
educadora solicita aos 
pais o envio de folhas 
secas de outono 
- No dia das atividades, as 
folhas serão espalhadas 

 
 

11/11/2022 
16h00 às 18h00 

 
 

R. Materiais 
- Folhas de arvore secas 
- Vendedor de Castanhas 
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 nas salas para que as 
crianças possam explorar 
e brincar com elas 
- A Creche convidará um 
vendedor ambulante de 
castanhas para oferecer 6 
castanhas a cada criança 
e vender, ao final da 
tarde, cartuxos de 
castanhas assadas às 
famílias e funcionários 
que o desejem.  

 
 

Dia Nacional do 
Pijama 

 
 

- Passeio pelas instalações 
de I.C. com o intuito de 
envolver a comunidade 
para angariação de 
donativos para a Missão 
Pijama 
- Cada equipa de sala 
prepara uma atividade 
alusiva à data 
- Neste dia, todas as 
crianças e equipa da 
Creche são convidadas a 
vestirem pijama durante 
todo o dia. 
 

 
 
 

21/11/2022 
 
 
 
 
 

- Materiais de desperdício 
- Materiais de pintura e 
desenho: tintas, lápis, papéis 
diversos… 

 - A participação no Dia 
Nacional do Pijama 
requer inscrição 
através da Associação 
Mundos de Vida, que 
procederá ao envio 
dos Kits (o kit inclui: 
mealheiro, folheto 
informativo e 
autocolante 
comemorativo) 
- Todo o valor 
angariado será 
depositado em conta 
bancária da 
Associação Mundos de 
Vida e o comprovativo 
de depósito afixado na 
Creche em local 
visível. 



Inválidos do Comércio 
Instituição Particular de Solidariedade Social 

Rua Alexandre Ferreira, 48 A 
1769 - 007 Lisboa 

 

 

8 

 
 

 
 

Decoração de 
Natal  

 
  
 

 Refeitório de IC 
- Oferta de árvore de 
natal elaborada pelas 
crianças com materiais de 
desperdício. 
 
 

 
 
 

03/12/2022 

- Material de desenho e 
pintura: pincéis, tintas, 
cartolina e papel 
 
 
 
 
 
 
- Espátulas de madeira  
- Fio de cetim ou cordel de 
ráfia 

  
 

Hall da Creche 
-As famílias serão 
convidadas a elaborar 
uma decoração de natal 
com recurso a um kit 
enviado atempadamente 
pela equipa. 
 

 
 

Festa de Natal  
 

- Cada sala preparará um 
momento musical a 
apresentar às famílias 
- Tema da festa de Natal 
2022: a definir. 
 

 
16/12/2022 

(esta data poderá 
sofrer alterações de 
acordo com a 
disponibilidade do 
auditório e data da 
festa de Natal de I.C.) 

 
 

 - Oferta de um 
presente no valor 
máximo de 5€ por 
criança 
 
 
- Elaboração de um 
postal para oferecer 
aos EE. 

 
Baile e Desfile de 

Carnaval 
(para as crianças) 
 

- As crianças vêm 
mascaradas de casa e 
comemoram este dia em 
sala 
- Todos os grupos irão 
desfilar pelas instalações 
de I.C. e o desfile contará 

 
17/02/2023 

 
Desfile  

9h30 às 10h30 

- Coluna Bluetooth 
- Serpentinas e confettis 
- Máscaras 
 

  



Inválidos do Comércio 
Instituição Particular de Solidariedade Social 

Rua Alexandre Ferreira, 48 A 
1769 - 007 Lisboa 

 

 

9 

com a participação dos 
Enc. de Educação 
- A equipa da Creche 
usará máscaras de acordo 
com tema a definir. 

Dia do pai 
 

Atividades ao 
longo do mês 

- Cada grupo elabora um 
presente a ser oferecido 
ao pai 
- Os pais serão 
convidados a vir às salas 
durante todo o mês de 
fevereiro e realizar uma 
atividade à sua escolha 
com o grupo do seu 
educando. 
 

 Todo mês de março 
9h30 às 10h30 

 
Envio do presente 

17/03/2023 

- Materiais de desperdício 
- Materiais de pintura e 
desenho: tintas, pincéis, 
papéis de diferentes tipos 
 
 
 
 
 
 

 - Os pais deverão 
inscrever-se de acordo 
com um calendário 
afixado previamente à 
porta de cada sala no 
horário mais 
conveniente para vir à 
sala. 

 
Páscoa 

 

- As crianças participarão 
numa caça ao ovo 
- Cada grupo fará em sala 
um postal alusivo à época 
para oferecer à sua 
família. 

06/04/2023 - Ovos de chocolate 
- Material de pintura e 
desenho: tintas, cartolinas, 
pincéis, lápis de cor… 

  

Aniversário I.C. Surpresa 
 
 
 
 

10/04/2023    

Dia da mãe 
Atividades ao 
longo do mês 

 

- Cada grupo elabora um 
presente a ser oferecido à 
mãe. 

Todo o mês de maio 
9h30 às 10h30 

 
 

- Materiais de desperdício 
- Materiais de pintura e 
desenho: tintas, pincéis, 
papéis de diferentes tipos 

 - As mães deverão 
inscrever-se de acordo 
com um calendário 
afixado previamente à 
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 - As mães serão 
convidadas a vir às salas 
durante todo o mês de 
fevereiro e realizar uma 
atividade à sua escolha 
com o grupo do seu 
educando. 
 

Envio do presente 
05/05/2023 

 porta de cada sala no 
horário mais 
conveniente para vir à 
sala. 

Dia mundial da 
criança 

- Espetáculo musical ou 
peça de teatro. 
 
 
 
 
 

01/06/2023 
9h30 às 11h00 

 - Em momento 
oportuno será 
contactada uma 
companhia de teatro 
ou empresa 
especializada em 
espetáculos para a 
infância. 

 

 
Piscina 

 

- Cada grupo irá uma ou 
duas vezes por semana à 
piscina. 
 

Durante todo o mês 
de junho de 2023 

 

- 2 Piscinas insufláveis 
- Água. 

 - Em dias de maior 
calor, serão realizados 
jogos e brincadeiras 
com água e banhos de 
mangueira. 

Marchas 
populares para 

Arraial  
em I.C. 

 
 
 

- Convívio entre famílias e 
restante comunidade 
para comemoração dos 
santos populares 
- Os grupos das salas 5 e 6 
participarão no Arraial 
apresentando uma 
marcha popular. 

Data a definir de 
acordo com a data 
do Arraial de I.C. 
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Festa de final do 
ano 

(Piquenique) 

- Piquenique/convívio 
entre crianças, famílias e 
funcionários da Creche no 
Parque da Quinta das 
Conchas. 
 
 

24/06/2023 
10h00 às 13h00 

 
 
 
 

  - Cada família garante 
a sua deslocação (em 
viatura própria ou 
outro) e a comida e 
bebida para partilhar. 

Festa do Pijama 
“Há noite na 

Creche” 

- Convívio entre crianças 
em contexto e ambiente 
diferente. 
 

30/06/2023 
Durante a noite 

- Bolachas 
- Frango assado 
- Pão 
- Batatas 
- Arroz 
- Ingrediente para confeção de 
sopa: Batata, cenoura, 
curgete, alho francês… 
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3.1 - Outras Atividades 

• Divulgação do trabalho realizado na Creche, através da publicação de 

fotografias; 

• Dinamização da página de Instagram da Creche; 

• Visitas à Comunidade e meio envolvente; 

• Idas a Teatros/ Exposições/ Museus/ Bibliotecas;  

• Eventos culturais para a infância; 

• Horta Pedagógica. 

 

3.2. – Projetos a Desenvolver na Área da Parentalidade 

• Ações de sensibilização das famílias – Criar uma ponte entre a família e a Creche, 

promovendo um trabalho de parceria nas seguintes áreas: 

- Nutrição Infantil; 

- Desenvolvimento Infantil; 

- Saúde Infantil – Primeiros Socorros;   

- Música para Bebés/Crianças. 
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4 - Horários das Atividades extra:  

As atividades de Psicomotricidade e de Expressão Musical são asseguradas por professoras 

exteriores à Instituição, através de duas empresas especializadas nas áreas da Motricidade e 

da Música. 

Sessões de Psicomotricidade – Professora Sofia Pinto 

5ª feira – 9h30 às 10h00 – sala 1 

10h00 às 10h30 – sala 3 

10h30 às 11h00 – sala 5 

6ª feira – 9h30 às 10h00 – sala 2 

10h00 às 10h30 – sala 4 

10h30 às 11h00 – sala 6 

 

Sessões de Expressão Musical – Professora Ana Rita Gonçalves 

3.ª feira – 09h30 às 09h50 – sala 1 

     09h50 às 10h10 – sala 2 

10h10 às 10h40 – sala 3 

10h40 às 11h10 – sala 4 

11h10 às 11h40 – sala 5 

11h40 às 12h10 – sala 6 
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5 - Constituição dos grupos 

Sala 1 - Dos 3 meses à aquisição da marcha: 8 crianças 

Sala 2 - Dos 3 meses à aquisição da marcha: 9 crianças 

Sala 3 – Da aquisição da marcha aos 24 meses: 13 crianças   

Sala 4 - Da aquisição da marcha aos 24 meses: 13 crianças   

Sala 5 - Dos 24 aos 36 meses: 18 crianças   

Sala 6 - Dos 24 aos 36 meses: 18 crianças   

 

Cada grupo é acompanhado, nas salas de berçário por uma Educadora de Infância apoiada por 

duas Auxiliares de Ação Educativa em cada berçário e, a partir das salas de aquisição de 

marcha, por uma Educadora de Infância e uma Auxiliar de Ação Educativa, conforme tabela 

abaixo: 

 
Sala 1 

Educadora Responsável: Cláudia Rosa 

Auxiliares de Ação Educativa: Cândida Simplício e Susana Ribeiro 

 
Sala 2 

Educadora Responsável: Cláudia Rosa 

Auxiliares de Ação Educativa: Ana Catarina Madureira e Alexsandra Moreira 

 
Sala 3 

Educadora Responsável: Mónica Caires 

Auxiliar de Ação Educativa: Janine David 

 
Sala 4 

Educadora Responsável: Joana Barros 

Auxiliar de Ação Educativa: Bianca Teixeira 

 
Sala 5 

Educadora Responsável: Vânia Batalha 

Auxiliar de Ação Educativa: Ana Rita Ribeiro 

 
Sala 6 

Educadora Responsável: Cristina Gouveia 

Auxiliar de Ação Educativa: Maria José Mina 

Polivalência 
Auxiliar de Ação Educativa: Cátia Chuluma 
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6 - Recursos da Instituição 

Em caso de necessidade, a Equipa Pedagógica pode recorrer aos serviços de 

enfermagem da Instituição. 

Contamos, também, com o apoio administrativo da funcionária Paula Sebastião, da 

cozinheira Isabel Cunha e de duas auxiliares de limpeza contratadas a uma empresa 

externa. 

 

7 - Recursos Externos 

Para o caso de crianças com necessidades especiais pode haver encaminhamento e/ou 

contactos da equipa pedagógica com: 

- Equipa de Intervenção Precoce local; 

- Consulta de Desenvolvimento no Hospital de Santa Maria; 

- Centro de Saúde do Lumiar; 

- Outras entidades e/ou técnicos que estejam a acompanhar a criança. 

 

 

A equipa da Creche e Diretora Técnica 

Cláudia Rosa 

Lumiar, 19 de setembro de 2022 

 


