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Plano de Ação da valência 

 

Tendo em conta o PE referente ao triénio 2015/18, o PCC e a avaliação final do Plano de 

valência realizado ano letivo anterior no sentido de estar, agir e o ser em sintonia, a 

equipa delineou alguns objetivos para cada eixo de intervenção no sentido de dar 

resposta às necessidades sentidas na avaliação, bem como na importância de recuperar 

algumas ações do PCC que não foram executadas ou que continuam a ser prioridade. 

Assim, e por eixos de intervenção, faremos uma síntese das necessidades, objetivos e 

atividades que irão pautar o nosso plano de valência para este ano letivo. 

 

Crianças: 

Como nos diz o poeta António Gedeão” Não há duas folhas iguais em toda a 

criação”, assim como não há dois seres humanos iguais. A criança é um ser em constante 

aprendizagem e ajudá-la a conhecer-se melhor, a construir a sua identidade como ser 

humano é o nosso dever enquanto educadores. Como ser único devem ser respeitadas 

as suas capacidades, os seus saberes, as suas atitudes, partilhando a premissa que cada 

criança está inserida numa família com valores, hábitos e crenças que devemos 

conhecer e respeitar. 

A Creche é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o 

apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças dos 4 meses até aos 3 anos de 

idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça a 

responsabilidade parental.  

A creche acolhe diariamente 50 crianças com idades compreendidas entre os 0 meses 

e os 3 anos, que se subdividem em quatro grupos: berçário, 1 ano, heterogénea e 2 anos. 

No presente ano letivo a creche conta com 22 crianças em situação de risco social, 3 com 

necessidades educativas especiais diagnosticadas e ainda algumas com situações 

problemáticas na família (familiares diretos reclusos, doenças, toxicodependência, 

violência domestica) o que exige uma atenção, por parte da equipa, mais individualizado 

e sensível a todas estas problemáticas. 
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Equipa: 

Os adultos têm um papel determinante no desenvolvimento da criança, 

tornando-se modelos em que a criança se apoia para sentir segurança. Assim, entre os 

adultos deve existir uma relação de apoio em que há uma comunicação aberta; em que 

se respeitam as diferenças individuais; em que todos observam as crianças e refletem 

sobre as suas ações para que se definam estratégias de ação mais adequadas a cada 

criança; em que há corresponsabilização de decisões, de responsabilidades, ainda que 

cada um desempenhe o seu papel e função. 

Cada equipa de sala é constituída por uma Educadora de Infância e \um Auxiliar de 

Ação Educativa, exceto o berçário que é composto por duas auxiliares educativas com a 

orientação de uma educadora. A equipa da creche conta ainda com o apoio de uma 

auxiliar de ação educativa Pivot, que este ano letivo apoia a sala do 1 ano em algumas 

atividades de rotina e sempre que possível. 

De forma a enriquecer e a realizar um trabalho mais ajustado com as crianças, 

destacam-se as seguintes parcerias, que constituem uma mais-valia para a valência: 

- ELI, constituída por uma equipa multidisciplinar, nas áreas da Educação Especial, 

Psicologia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala e Serviço Social, que tem tido um papel 

muito importante no acompanhamento das crianças com N.E.E., sendo elaborado em 

conjunto com a educadora de ensino especial, com a educadora de cada sala e família, um 

PIIP a desenvolver com cada uma das crianças referenciadas. 

- CPCJ 

- Enfermeira da Unidade de Cuidados da Comunidade da Baixa do Porto - UCC) 
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 Famílias:  
 

“A família e a escola são os dois primeiros ambientes sociais que proporcionam 

à criança estímulos, ambientes e modelos vitais que servirão de referência para as suas 

condutas, sendo consequentemente instituições fundamentais no crescimento das 

crianças.” (José Diogo,1998:17). 

 

É, por isso, importante que ambas mantenham uma relação de parceria no que 

respeita à educação das crianças. Até porque, “(…) a participação das famílias e dos 

educadores na vida escolar se traduz em benefícios vários para o desenvolvimento e 

aproveitamento escolar das crianças, para as famílias, para os professores e as escolas 

e para o desenvolvimento de uma sociedade democrática” (id:37 ). 

Assim, a família e a creche são dois contextos educativos que devem cooperar 

na educação da criança, pois complementam-se e só assim esse desenvolvimento será 

mais significativo. 

O envolvimento dos pais tem resultados tão benéfico para eles próprios como 

para as crianças, equipa e instituição, pois melhora a autoestima de todos, valorizando 

o papel desempenhado na motivação das crianças e melhorando a imagem que a 

comunidade escolar tem dos pais/famílias. A criação de laços entre a instituição familiar 

e escolar permitirá às crianças passarem duma para outra sem sofrerem uma transição 

dolorosa e frustrante. 

A nossa creche apoia famílias de diferentes meios sendo que uma maioria 

pertence aos Bairros da Pasteleira nova e pasteleira velha, bem como a bairros 

envolventes. Algumas famílias (um número significativo) enquadram-se em situações 

problemáticas no âmbito da reclusão, toxicodependência, doenças e violência 

doméstica. Sendo, que muitas das vezes, somos o apoio  que necessitam para      

conseguirem apoiar as suas crianças num desenvolvimento integral (alimentação, 

higiene, desenvolvimento). 

No entanto é nossa preocupação estabelecer interações positivas com todas as 

famílias, estando atentas  a algum tipo de sinal que nos alerte para um maior cuidado e 

um trabalho mais individualizado com as que necessitam, tentando muitas vezes 
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despistar  problemáticas inerentes às famílias que de alguma forma interfiram com o 

desenvolvimento harmonioso das crianças.
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 Cronograma de valência: 

Eixo de Intervenção: crianças/Jovens 

Necessidade: 

Criar momentos de interação que fomentem a capacidade do saber ouvir, do saber 

esperar, do saber partilhar… de um modo geral, de um saber estar em grupo, 

respeitando-se a si e ao outro, ainda que à escala de crianças na 1º infância, que já vão 

adquirindo competências a este nível, no trabalho realizado na sala, reforçando assim e 

também o sentimento de pertença das crianças à valência/instituição. Ao nível do eixo 

Crianças, e como tínhamos referenciado na avaliação de final de ano, vamos continuar 

a investir no trabalho desenvolvido na sala, na medida em que consideramos ser mais 

benéfico para os diferentes grupos de crianças, sobretudo no 1º período 

(integração/adaptação), proporcionar-lhes um ambiente de confiança, segurança e 

bem-estar físico e emocional, planificando sempre que considere uma mais-valia para o 

desenvolvimento dos grupos, atividades em conjunto. A partilha de atividades será 

também uma prioridade e surgirá das reflexões realizadas semanalmente pela equipa 

técnica nos momentos de reunião conjunta. 

Este ano, e em resposta a uma iniciativa da instituição Mundos de vida, participamos no 

Dia Nacional do Pijama. Sendo este dia comemorado no dia Internacional dos Direitos 

das Crianças, a equipa, integrando uma reflexão com a equipa alargada, considerou 

importante explorar alguns dos direitos das crianças com os diferentes grupos, de 

acordo com a faixa etária e ao longo do ano, implicando sempre que possível as famílias 

neste processo. 

Como forma de dar resposta ao Projeto curricular de centro iremos também privilegiar 

a dinamização de algumas atividades no âmbito cultural (musica e arte) e de 

consciência cívica (ambiente e direitos da criança), dando inicio a uma atividade de 

expressão musical. Esta atividade, e após auscultação do interesse por parte das 

famílias, terá início no segundo trimestre. Sendo que este ano apenas se realizará para 

as salas heterogénea e dois anos podendo, após avaliação, ser alargada à sala do um 

ano no próximo ano letivo. Esta atividade é dinamizada por um professor de educação 

musical de uma instituição externa à nossa. 
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Finalidades: Favorecer o desenvolvimento das competências ao nível do saber estar, saber fazer e saber ser 

                       Fomentar interações positivas entre diferentes pares 

 

Objetivos gerais  Objetivos específicos  Atividades/Ações Data Indicadores 

Construir momentos de 
convívio para aumento do 
sentimento de pertença das 
crianças/jovens à instituição  
 

Realizar momentos de 
convívio/partilha entre as 
crianças da valência e/ou entre 
estas e os restantes grupos da 
instituição  
 

- Natal: Exploração de uma 
história de Natal  
- Atividades de partilha para 
confeção de decoração de 
natal para os espaços comuns 
da valência (berçário e um 
ano/ sala heterogénea e dois 
anos) 
Atividade de culinária 
“confeção de bolo e 
bolachinhas” 
Celebração dos momentos do 
advento; momento de partilha 
com os pais e almoço de Natal   
 
- Carnaval: Atividades de 

partilha para confeção de 

decoração de carnaval para os 

espaços comuns da valência 

(berçário e um ano/ sala 

heterogénea e dois anos. 

Desfile de Carnaval  

 
- Aniversário do Centro  
 
 
 

4 a 20 de Dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  e 9 de fevereiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de Março  

 
 

Observação das interações 
 
Expressões verbais e não-
verbais 
 
Feedback das crianças 
 
Número de atividades 
realizadas – proposta e 
avaliação das mesmas 
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- Dia Mundial da Criança: 
Diferentes atividades no 
recreio 
Piquenique na mata 
 
- Momento Final de Ano: 
 

1 de Junho 

 

6 de julho 

 

Desenvolver projetos que 
promovam a participação de 
algumas ou todas as valências, 
de modo a reforçar o 
sentimento das crianças e das 
equipas à instituição. 
 

Apresentar, implementar e 
avaliar um ou mais projetos que 
convidem à participação da(s) 
restante(s) valência(s) 

Dia Nacional do Pijama  
Atividades no âmbito dos 
direitos da criança: Placard 
coletivo com os nomes e fotos 
individuais e outras atividades 
integradas nos projetos de sala  
 
 

Novembro  
 
Ao longo do ano letivo  

 

Desenvolver projetos de 
natureza cultural e de 
consciência cívica, de modo 
aumentar e diversificar as 
experiências vivenciadas pelas 
crianças e pelos jovens 

Realizar atividades de expressão 
musical  
 
 
 
 
 
 
 
Realizar atividades que 
proporcionem experiências de 
conhecimento do mundo no que 
concerne ao Outono/Inverno/ 
Primavera e Verão 
 
Realizar atividades de caracter 
cultural 
 

Coro com músicas infantis 
 
 
Expressão musical semanal  
 
Exploração de diferentes 
ritmos/estilos musicais 
 
 
Atividades de partilha 
 
 
 
 
 
Assistir a um teatro  
 
 
 

Terças e quintas de novembro, 
dezembro e janeiro 
 
Janeiro a Junho 2018 
 
Uma vez por mês  
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
 
 
Primeiro semestre de 2018  
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Exploração de diferentes 
técnicas de expressão plástica  
 
Elaboração de uma exposição 
com os diferentes trabalhos de 
expressão plástica; 
 

Uma vez por mês 

 
Final do ano letivo  

Desenvolver um trabalho 
multidisciplinar com vista à 
promoção da intervenção 
precoce; 

Discutir e definir estratégias 
conjuntas ao nível da 
intervenção precoce; 

Reuniões (equipa de centro, 
ELI, EREBAS, pais e outros 
intervenientes) 

Ao longo do ano Número de reuniões  
 
Número de PIIPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Eixo de Intervenção: Famílias 

Necessidades: 

Dar continuidade ao envolvimento parental criando estratégias diferenciadas de intervenção junto e com as famílias, no sentido de estreitar 

relações entre a creche e as mesmas, sendo este um dos fatores principais para a realização de um bom trabalho em conjunto. Baseado na 

avaliação do ano anterior a equipa crê que deveria criar estratégias diversificadas para motivar as famílias a participar mais no desenvolvimento 

dos seus educandos, inicialmente a nível de sala para que se reflitam, posteriormente, na participação das atividades promovidas pela valência. 

Finalidades: Sustentar o envolvimento das famílias no processo educativo 
 

Objetivos gerais  Objetivos específicos Atividades/Ações Data Indicadores 

• Dar visibilidade ao 
trabalho desenvolvido na 
valência, no sentido da 
valorização pedagógica; 
 
 

Realizar momentos de 
reunião 
 
 
 
 
Realizar um quadro com a 
fundamentação 
pedagógica das atividades 
 

Atendimentos individuais 
 
Reuniões de Pais 
 
 
 
Quadro de informação 
sobre a intencionalidade 
pedagógica de algumas 
atividades eleitas pela 
equipa; 
 
 
 
 

Outubro/fevereiro/julho 
 
Janeiro/Junho 

 
 
 

Ao longo do ano 
 

Número de famílias que 

participaram 

Nº de reuniões previstas e 

realizadas 

Nº de ações 

desenvolvidas 

Feedback das famílias 

relativamente à 

informação contida nos 

placards 
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Livro “O livro do bebé” 
 

Participação nos registos 

do Livro do bebe 

 

• Construir momentos de 
convívio para aumento 
do sentimento de 
pertença das famílias à 
instituição; 
 
 

• Envolver as famílias na 
celebração de dias 
festivos; 

 
Realizar um momento de 
convívio com as crianças, os 
jovens e as famílias no 
Natal, aniversário do centro 
e momento final de ano; 
 
 
 
Convidar as famílias para a 
celebração  dos dias da 
família (dia do pai, da mãe, 
família e dos avós) 

 
Momento de Natal 
 
Aniversário do Centro 
 
Momento de Final de Ano 
 
 

Dias da Famílias 
(atividades de sala 
abertas às famílias) 
 
 

 
20 de dezembro 
 
13 de Março 
 
6 de julho 
 
 
19 de Março 
 
7 de maio 
 
15 de maio 

26 de julho 

 

 

Número de famílias 
participantes nas atividades; 
 
Registo trimestral realizado 
pelas famílias, no momento 
de atendimento individual, 
relativo ao trabalho 
trimestral com as famílias; 
 

• Promover a 
reflexão sobre 
temas inerentes à 
educação das 
crianças e jovens  

Realizar sessões de 

formação e reflexão para 

as famílias 

 

Realização de alguns 
workshops  
- Alimentação; 
-Desfralde; 
- Chupeta 
 

 
Trimestral 

 

Número de famílias 
participantes  
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• Envolver os pais 
no trabalho 
desenvolvido e 
nos processos de 
melhoria a realizar 

Elaborar um questionário 
para auscultarmos as 
famílias relativamente ao 
trabalho que realizamos e 
para recebermos 
sugestões de melhoria; 

Questionário aos pais semestral Questionários e informação 
recolhida dos mesmos; 
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Eixo de Intervenção: Equipa 

Necessidades: 

Ao nível do eixo Equipa, acreditamos que é importante continuar a priorizar os momentos de planificação conjunta, quer com a equipa de sala, 

quer com a equipa técnica, no sentido de trabalharmos numa plataforma comum, mantendo-se a necessidade da realização sistemática das 

reuniões de equipa de sala, no sentido de contribuir positivamente para a coerência de atitudes, para a eficaz passagem de informação e para o 

trabalho cooperativo assente numa base comum, bem como as reuniões de equipa técnica, sendo este o momento ideal para passagem de 

informação, reflexão ou construção conjunta. Como tínhamos referido na avaliação final do ano anterior é fundamental reorganizar estas 

reuniões de modo a que todos os elementos, pelo menos uma vez por semana, possam estar juntos na totalidade do tempo. 

Finalidades: Promover a construção de uma plataforma de ação comum; 

Favorecer a valorização pessoal/profissional de todos os elementos da equipa 
Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/Ações Data Indicadores 

•      

• Envolver os 

colaboradores da 

creche de forma a 

ajustar práticas e 

posturas 

Realizar momentos de 

reflexão/planificação e 

avaliação; 

 

 

 

Reuniões de sala  
 
Reuniões de equipa técnica 
 
 
 
 
 
 

Semanais 
 
Semanais (segundas 
feiras) 

 
 
Ao longo do ano; 
 
 

Número de reuniões 
previstas e realizadas 
 
Nº de participantes; 
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Promover ferramentas e 

procedimentos que 

homogeneízem práticas 

 

 

Criar instrumentos de 

homogeneização das 

práticas institucionais e 

favorecer a troca de 

conhecimentos e 

experiências entre 

equipas 

 

 

 
Reuniões mensais com a 
equipa técnica; 
 
Reuniões técnicas para 
organização e discussão do 
trabalho (reuniões de 
centro) 

 

 
 
Mensais 
 

 
 
Atas de reuniões 
 
 

 Incentivar o trabalho 

articulado; 

 

Criar/dinamizar atividades 
conjuntas  

 
 

Realização/dinamização de 
atividades integradas nas 
planificações semanais; 
 
 
Atividades no 
Outono/Inverno/Primavera 
e Verão 
 
 
 
Atividades integradas na 
comemoração do dia 
mundial da criança 
 
Atividade de final de ano 

De acordo com as 
planificações semanais; 
 
 
Outono 
Inverno 
Primavera 
Verão 
 
 
 
 
Dia mundial da Criança; 
 
 
Dia 6 de julho 

Número de atividades 
planificadas e realizadas 

 
Número de elementos 
que participaram  
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Criação e gravação de um 
Cd de músicas infantis 
cantadas na nossa creche 

 

 
Segundo trimestre 

Incentivar a formação dos 
colaboradores  

Criar planos de formação Participação em formações 
internas ou externas 

Ao longo do ano Registo de participantes e 
número de ações; 

Aumentar o 
conhecimento do 
trabalho realizado por 
outras instituições e 
realizar a troca de 
experiências; 

Desenvolver o 
intercâmbio institucional; 

Visita a outras instituições  Ao longo do ano Registo das visitas e dos 
encontros de partilha; 
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Eixo de intervenção: comunidade 

 
 

 

 

Finalidade: Reforçar o trabalho articulado com todos os parceiros educativos 

Objetivos gerais  Objetivos específicos  Atividades/Ações  Indicadores  

• Aumentar a visibilidade 

do trabalho realizado 

pelo Centro, junto da 

comunidade (site, 

jornal e Liga de Amigos) 

 

 

Aumentar a divulgação de 

informação no site 

institucional 

 

 Produzir um jornal mensal e 

aumentar a sua divulgação 

(postos de venda) Aumentar o 

número de Amigos da Liga  

 

Realizar o registo semanal das 

iniciativas do Centro (valência e 

instituição) no site e divulgar o 

site  

 

 Aumentar os locais de venda 

do jornal de Centro (mensal) 

 Divulgar a Liga de Amigos e dos 

princípios que a constituem  

 Registo das iniciativas 

divulgadas no site 

 

  

 Número de locais de venda do 

jornal  

 

N.º de Amigos inscritos no 

presente ano letivo  



16 
 

Integração em projetos transversais do Centro: 

Ambiente 

Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/ações Calendarização Indicadores 

-Implementar práticas 

defensoras do ambiente 

Implementar a separação 

de resíduos sólidos 

(reduzir, reciclar e 

reutilizar) 

Construir um “ecoponto” 

Separa os resíduos das salas 

Ateliers de construção de 

materiais através da 

reciclagem; 

Fevereiro 

Diariamente 

Ultima semana de cada 

mês a partir de Março; 

 

 

Bibliocarro 

Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/ações Calendarização Indicadores 

Promover o gosto e 

respeito pelo livro; 

Participar na hora do 

conto 

Dinamização de histórias 

por um elemento da equipa 

educativa da C.M.Porto  

 

Visita ao bibliocarro 

Quinzenalmente 

 

 

Trimestral 

Nº de atividades 

realizadas; 

Observação das 
interações;  
 
Expressões verbais e não-
verbais; 
 
Feedback das crianças; 
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