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Plano de Ação da Creche – Ano letivo 2020/2021 

 

Tendo em conta o Projeto Educativo referente ao ano letivo 2020/21, “Acolher para Educar 

e Educar para Incluir”, bem como a avaliação realizada no final do ano letivo anterior, faremos 

uma síntese das necessidades, objetivos e atividades que irão pautar o nosso Plano de Ação para 

a Creche para este ano letivo.  

A resposta Creche encontra-se contextualizada no Projeto Educativo no que diz respeito à 

sua designação, finalidades educativas, objetivos, atividades e serviços e princípios 

orientadores: trata-se de uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para o 

apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças dos 0 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 53 crianças que se subdividem em quatro grupos: berçário, 1 

ano, heterogénea e 2 anos. Cada equipa de sala é constituída por uma Educadora de Infância e 

uma Ajudante de Ação Educativa, exceto o berçário que é composto por duas Ajudantes de Ação 

Educativa com a orientação de uma Educadora. 

A Creche representa um contexto educativo de extrema importância para o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança – um contexto de aprendizagem e não apenas de 

cuidado. Representa também um contexto de investimento no sucesso escolar, na sociedade e 

na cidadania, pois os primeiros anos de vida (0 aos 3 anos) são uma oportunidade para o 

desenvolvimento de aptidões cognitivas e linguísticas, aptidões sociais de autorregulação e de 

desenvolvimento de uma consciência crescente das emoções, das necessidades e dos direitos 

dos outros.  

A Creche apresenta-se também como complemento à família, não substitui a mesma, mas é 

um co construtor de conhecimento, mobiliza competências de construção de conhecimento na 

criança. O Educador é um recurso que organiza o espaço, os materiais, as situações de forma a 

promover novas aprendizagens e escolhas para a aprendizagem. 
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Constituem finalidades educativas básicas na Creche: 

a) O desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima positiva na criança; 

b) O desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório; 

c) A competência social e comunicacional.  

Assim sendo, o currículo na nossa Creche representa tudo o que acontece quotidianamente 

e que é organizado e planificado em função das necessidades das crianças, tendo como 

objetivos: 

a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; 

b) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo 

educativo; 

c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades 

específicas de cada criança; 

d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, 

assegurando o encaminhamento mais adequado; 

e) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de 

segurança física e afetiva; 

f) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde; 

g) Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade; 

A Creche presta um conjunto de atividades e serviços, adequados à satisfação das 

necessidades da criança e orientados pelo atendimento individual, de acordo com as suas 

capacidades e competências, designadamente: 

a) Nutrição e alimentação adequadas, quantitativa e qualitativamente, à idade da criança, sem 

prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica; 

b) Cuidados de higiene pessoal; 

c) Apoio na alimentação e nos momentos de descanso; 

d) Desenvolvimento de atividades de natureza social e atividades pedagógicas, lúdicas e de 

motricidade, integradas no perfil de desenvolvimento da criança e orientadas para áreas como 
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o autoconhecimento, a interação com os adultos e os pares, o interesse em aprender, as 

competências cognitivas, a motricidade global, as capacidades motoras finas, o interesse pela 

matemática e pela leitura; 

e) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da Creche e o 

desenvolvimento da criança.  

O trabalho na Creche incide principalmente sobre o conhecimento que o Educador tem sobre 

cada criança (através da observação e registo de comportamentos e atitudes), sobre as suas 

necessidades, bem como informação fornecida pelos pais aquando o preenchimento do Plano 

Individual (PI). As atividades desenvolvidas na Creche, são organizadas tendo em conta a 

realidade sociocultural do meio e as caraterísticas específicas das crianças. Asseguram a 

satisfação das suas necessidades físicas-motoras, sócia afetivas e cognitivas de forma integrada, 

com vista ao desenvolvimento equilibrado da criança e tendo como fim último a sua plena 

inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

Com o objetivo de estreitar o contacto com as famílias das crianças, definem-se os seguintes 

princípios orientadores: 

a) A equipa técnica define anualmente os horários de atendimento aos pais, com periodicidade 

semanal e mensal, sendo necessária a marcação prévia; 

b) As reuniões de pais são convocadas pela referida equipa, com a devida antecedência; 

c) São realizados atendimentos individuais, pela Educadora de Infância responsável pela sala, 

com os pais da criança com o objetivo de definirem/avaliarem o plano individual da criança ou 

por outras razões, a pedido da Educadora ou dos pais; 

d) Os pais da criança são envolvidos nas atividades realizadas na Creche ou no Centro Social, de 

acordo com os Projetos Pedagógicos (Sala e Creche) e Plano Curricular de Centro.  

As propostas de trabalho apresentadas pela equipa da Creche são fundamentadas nos 

diferentes níveis de atuação do diagnóstico que consta no Projeto Educativo, a designar os 

fatores de vulnerabilidade/fatores protetores; intervenção precoce/capacitação; envolvimento, 

participação e formação das famílias; equipa e crescimento profissional; comunidade e 

organização – sustentabilidade, no âmbito dos eixos de intervenção crianças e jovens; famílias; 

equipa e comunidade. 
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Quanto ao eixo de intervenção 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. 

De um modo generalizado, no presente ano letivo, a nossa Creche trabalha com um 

grupo de crianças que apresentam desafios complexos ao nível do desenvolvimento, mas 

também ao nível da garantia da sua segurança e bem-estar. Esta constatação exige um trabalho 

em equipa permanente e um forte envolvimento das famílias e de outras entidades importantes 

para o sucesso da intervenção. 

Relativamente ao eixo de intervenção 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. 

As reuniões de equipa alargada, as reuniões de equipa técnica, os momentos de partilha 

de experiências e boas práticas, a discussão de casos, a troca de profissionais pelas diferentes 

salas e a consultadoria são estratégias que nos ajudarão a enriquecer e diversificar as respostas 

para as necessidades encontradas nas crianças e suas famílias.  

No que se refere ao eixo de intervenção 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). 
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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. 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 despistar problemáticas 

inerentes às famílias que de alguma forma interfiram com o desenvolvimento harmonioso das 

crianças. 

Tal como ano letivo anterior e devido ao contexto da pandemia, a interação com as 

crianças e famílias fica condicionada/comprometida, sendo necessário encontrar diferentes 

estratégias para minimizar estes constrangimentos.  

O confinamento de março de 2020 determinou uma nova forma de trabalho e durante 

os dois meses seguintes trabalhamos à distância, em todas as respostas sociais. Foi pensado e 

concretizado o Projeto “COLORIR O COVID” até ao nosso regresso presencial. Uma das 

iniciativas deste Projeto era a construção de um grupo de pais através do WhatsApp ou 

Messenger que nos permitisse continuar a planificar e a trabalhar com as crianças e as famílias 

(Este Projeto pode ser consultado no nosso site).  

Com o regresso ao trabalho presencial, pudemos trabalhar com as nossas crianças, mas 

a distância física com as famílias impediu-nos de conseguir fazer tudo o que entendemos 

importante. Os pais já não vão às salas, não conhecem estes espaços e os trabalhos que vão 

sendo realizados; o diálogo com a Educadora é realizado por telefone; os atendimentos 

acontecem pontualmente, são de curta duração e com máscara; as avaliações não são discutidas 

e partilhadas com o tempo necessário.  Perante esta insatisfação, decidimos criar o Projeto 

“Para Além do Olhar” que consiste na manutenção dos grupos de pais criados no WhatsApp, na 

altura do confinamento de março, adequando os objetivos ao contexto atual: 
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- Conhecer o rosto completo de cada pai e permitir que este conheça o rosto completo de cada 

elemento da equipa de sala que trabalha diariamente com a criança; 

- Permitir que a criança conheça o rosto completo de cada elemento da equipa de sala e 

estabeleça a ligação da voz que vai reconhecer ao referido rosto; 

- Dar a conhecer aos pais a sala, os seus espaços e os trabalhos desenvolvidos a partir da 

planificação; 

- Convidar os pais a participar na construção de trabalhos e na realização de atividades que 

aproximem o contexto da escola ao contexto familiar; 

-  Aproveitar o acesso ao contexto escolar e ao contexto familiar pela imagem e vídeos, para 

trabalhar algumas fases de transição das crianças, designadamente a ingestão dos sólidos, os 

momentos do sono, o desfralde e a despedida da chupeta, etc. Este acesso poderá também 

facilitar a reflexão conjunta sobre temas propostos pela equipa os pelos pais; 

- Realizar reuniões de pais; 

- Manter o trabalho à distância, em caso de isolamento profilático do grupo. 

 

Figura 1 - Trabalho realizado no contexto de casa - Projeto "Para Além do Olhar"



 Cronograma: 

Eixo de Intervenção: crianças 

Finalidade: Favorecer a redução de fatores de risco e o aumento de fatores de proteção nas crianças e suas famílias 

Objetivos gerais  Objetivos específicos  Atividades/Ações Data Indicadores 

Desenvolver um trabalho 
pedagógico e educativo que se 
adeque às necessidades dos 
grupos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar momentos de convívio 
nos grupos que reforcem o 
sentimento de pertença ao 
mesmo e ao Centro Social 
 
 
Desenvolver um trabalho 
multidisciplinar, com vista à 
promoção e concretização da 
intervenção precoce 

Realizar momentos de reflexão, 
planificação e avaliação para 
construção e melhoria do 
trabalho realizado 
 
Realizar momentos de 
observação de outros grupos 
 
Desenvolver um trabalho 
reflexivo e de preparação para o 
próximo ano letivo 
 
 
 
 
Momento de convívio em sala: 
Natal, Aniversário de Centro, 
Semana da Família, Dia Mundial 
da Criança e Final de Ano 
 
 
Discutir, definir e implementar 
estratégias conjuntas ao nível da 
intervenção precoce 
 
 
 
 
 
 

Caraterização dos grupos 
 
Planificação e avaliação do 
trabalho de sala 
 
Reuniões para partilha de boas 
práticas e discussão de casos 
 
Troca de profissionais entre 
grupos 
 
Adequação de novas práticas 
para o próximo ano letivo  
 
 
Atividades desenvolvidas 
 
 
 
 
 
Planos Individuais de 
Intervenção Precoce 
 
Consultadoria  
Apetrechamento das salas 
com equipamento facilitador 
da intervenção precoce 

setembro/outubro 
 
semanalmente 
 
janeiro a julho (mensalmente) 
 
abril a julho (uma semana por 
mês) 
 
abril a julho 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
Janeiro a julho  
 
 
Ao longo do ano letivo 
 

Projeto Pedagógico de Sala 
Planificações 
 
Registos das reuniões 
 
Registo das experiências 
vivenciadas 
 
Apresentação das práticas a 
desenvolver no próximo ano 
letivo 
 
 
 
 
Avaliação das atividades 
desenvolvidas 
 
 
 
 
Nº de reuniões e PIIP´s 
 
 
Avaliação do trabalho 
desenvolvido 
 
Equipamento adquirido para as 
salas 
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Eixo de Intervenção: Famílias 

Finalidade: Sustentar o envolvimento das famílias no processo educativo 
 

Objetivos gerais  Objetivos específicos Atividades/Ações Data Indicadores 

Envolver as famílias no 
processo educativo 
 
 
 
 
 
 
Promover a celebração de 
momentos festivos como 
estratégia de reforço de 
sentimento de pertença das 
famílias ao Centro Social 
 
Envolver os pais no trabalho 
desenvolvido e nos processos 
de melhoria a realizar 
 

Criar atividades que 
contemplem a participação das 
famílias no processo educativo 
 
 
 
 
 
Celebrar momentos festivos 
 
 
 
 
 
Planear momentos formais de 
partilha e auscultação das 
famílias 

Projeto “Para Além do Olhar” 
 
Entrega das avaliações 
trimestrais, atendimentos 
individuais 
 
Reuniões de pais 
 
Realizar atividades para 
envolvimento dos pais  
 
 
 
 
 
Questionário aos pais sobre o 
trabalho realizado, recolha de 
sugestões de melhoria 

Dezembro a julho 
 
 
Ao longo do ano 
 
 
Fevereiro/julho 
 
Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 
 
Junho/julho 

Registo e avaliação das 
atividades do Projeto 
 
Registo dos atendimentos 
 
 
Registo das reuniões 
 
Registo de avaliação das 
atividades 
 
 
 
 
 
Informação recolhida dos 
questionários 
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Eixo de Intervenção: Equipa 

Finalidade: Aumentar a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido na instituição 

Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/Ações Data Indicadores 
Promover metodologias de 

melhoria do trabalho 

pedagógico de sala 

 

 

 

 

Promover a homogeneização 

das práticas institucionais 

Implementar novos 

instrumentos de trabalho ao 

nível de sala 

 

 

 

 

Criar instrumentos de 

homogeneização das práticas 

institucionais e favorecer a 

troca de conhecimentos e 

experiências entre equipas 

Ciclo contínuo de observação, 
registo, reflexão e ação do 
trabalho de sala/valência-  
registo sistemático de dados 
 
Avaliação trimestral das 
crianças, atendimentos aos pais 
e entrega da avaliação escrita  
 
 
Plano de Ação da Valência 
 
Plano Pedagógico de Sala 
 
Reuniões mensais para partilha 
de boas práticas, troca de 
experiências 
 
Troca de profissionais pelas 
salas 
 

Ao longo do ano  
 
 
 
 
Ao longo do ano  
 
 
 
 
Dezembro/janeiro 
 
 
 
Janeiro a julho  
 
 
 
Abril a julho ( uma semana por 
mês 

Registos de atividades 
 
 
 
 
Atendimentos aos pais 
 
 
 
 
Documentos homogeneizados 
 
 
 
Registo das reuniões 
 
 
 
Registos destas ações 
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 Eixo de Intervenção: Equipa e comunidade  

Finalidade: Reforçar o trabalho articulado com todos os parceiros educativos 

Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades/Ações Data Indicadores 
Aumentar a qualidade do 

trabalho interinstitucional 

 

 

 

 

Aumentar a divulgação do 

trabalho realizado no Centro 

Social, junto dos parceiros 

educativos 

 

 

Alargar a rede de parceiros 

educativos 

Implementar e/ou alinhar 

práticas interinstitucionais, 

com vista a uma melhor 

adequação às necessidades das 

crianças e famílias; 

 

Criar ou melhorar canais de 

comunicação e de divulgação 

do trabalho realizado no Centro 

Social, junto dos parceiros 

educativos 

 

Procurar novos parceiros 

educativos que possam 

rentalizar e/ou melhorar as 

respostas às necessidades das 

crianças, jovens e famílias 

Reuniões e outros instrumentos 

de melhoria do trabalho 

interinstitucional 

 

 

 

 Reuniões de trabalho, 

divulgação no site e 

comunicação via email 

 

  
 
 
Pesquisa de parceiros, reuniões 

de trabalho e definição de 

trabalho em rede 

 Ao longo do ano  Registo dos instrumentos para 

melhorias implementados 

e/ou alinhados 

Registo das estratégias 

adotadas 

 

Registo de reuniões, protocolos 

de colaboração estabelecidos e 

registo de trabalho 

implementado 
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