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Creche 
 

A Creche é um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio à 
família e à criança, destinado a acolher crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e 
meio e os 3 anos, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem 
exerça as responsabilidades parentais. A capacidade desta resposta é de 35 clientes. 
 
 

Objectivos 
 

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

 Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 
processo evolutivo da criança; 

 Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades 
específicas de cada criança; 

 Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de 
risco, assegurando o encaminhamento mais adequado; 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de 
segurança física e afectiva; 

 Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade. 
 
 

Critérios de Admissão de Clientes 
 

 Crianças em situação de risco ao nível económico e/ou social; 

 Residência próxima do estabelecimento; 

 Ausência ou indisponibilidade dos pais para assegurar aos filhos os cuidados básicos 
necessários; 

 Frequência de irmãos no estabelecimento; 

 Crianças de famílias monoparentais ou família numerosas; 

 Crianças cujos pais trabalham na Freguesia de Quiaios. 
 
 

Serviços Prestados 
 

Os serviços prestados pela Creche abrangem a componente de apoio sócio-familiar e a 

componente educativo-pedagógica. 
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1. A componente de apoio sócio-familiar desenvolve-se: 

1.1. na promoção do acolhimento, guarda, protecção, segurança e de todos os cuidados 

básicos necessários a crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e meio e os 36 

meses; 

1.2 na vertente de retaguarda à família, durante o tempo parcial de afastamento da criança 

do seu meio familiar, através de um processo de atendimento individualizado e de qualidade, 

que inclui serviços direccionados aos cuidados básicos de: 

1.2.1 alimentação (suplemento da manhã, almoço e lanche), diferenciada de acordo com 

as necessidades das crianças e suas idades de referência; 

1.2.2 higiene, adequados às necessidades individuais e de desenvolvimento da criança; 

1.2.3 saúde, assegurando o desenvolvimento harmonioso da criança, colaborando com 

a família na detecção e despiste precoce de situações de doença, inadaptação ou deficiência e 

proporcionando o seu adequado acompanhamento. Tendo em conta ainda a vigilância e 

acompanhamento em questões de doença súbita ou crónica; 

1.2.4 sono, proporcionando tempos de repouso e bem-estar, num clima de segurança 

afectiva e física, respeitando os ritmos de cada criança; 

1.2.5 nos serviços de prolongamento de horário que incluem inícios de manhã e finais de 

tarde, compatibilizados com o horário dos Pais e a necessidade de apoio aos mesmos no 

acolhimento e guarda das suas crianças; 

1.2.6 no serviço de transporte de clientes (limitado ao número de vagas),  que decorre 

nos períodos compreendidos entre as 07H30M e as 10H00M e entre as 17H00M e as 19H00M. 

 

2. A componente educativo-pedagógica desenvolve-se: 

2.1 na promoção do desenvolvimento integral da criança num clima de segurança afectiva e 

física, acompanhando e estimulando o seu processo evolutivo, através de práticas adequadas a 

cada faixa etária; 

2.2 na colaboração e partilha de responsabilidade no processo educativo com a família; 

2.3 no favorecimento da formação e desenvolvimento equilibrado da criança, através da 

promoção de aprendizagens diferenciadas e significativas; 

2.4 na estimulação do desenvolvimento global da criança, nas suas componentes 

emocional, cognitiva, social e motora, através da implementação de práticas lúdico-pedagógicas 

intencionais, estruturadas e organizadas. 
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Horário de Funcionamento 
 

 A Creche funciona entre as 07H30M e as 19H00M, estando encerrada aos Sábados, 
Domingos, Feriados, Véspera de Natal, Terça-Feira de Carnaval e Feriado Municipal (24 
de Junho); 

 A entrada das crianças deve ser efectuada entre as 07H30M e as 10H00M e a saída 
entre as 16H30M e as 19H00M. 


