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EQUIPA

Olá famílias,

A equipa técnica será composta pela Diretora Pedagógica Cristina
Coelho, a Educadora de Infância Carla Caramelo e as
colaboradoras de Ação Educativa Teresa Miranda e Mónica
Robalo.

Mónica Robalo

Juntos iremos fazer grandes descobertas dentro e fora da
Sala 8 J

Teresa Miranda

Carla Caramelo

Cristina Coelho



NOTA INTRODUTÓRIA

Preparamos este ano letivo com todo o cuidado esperando que o nosso Jardim de Infância vá ao encontro das vossas expetativas e dê o

apoio necessário no processo de crescimento e aprendizagem dos vossos filhos.

O Jardim de infância procura criar um espaço educativo onde se proporciona às crianças um ambiente calmo e afetivo com vista ao

desenvolvimento intelectual, físico, sensorial e social.

O nosso Jardim de Infância, como resposta educativa, prioriza o real interesse da criança, procurando estar atento a todas as

necessidades e interesses da mesma. A nossa equipa técnica recria as condições necessárias para que seja possível desenvolver todos os

aspetos da personalidade de cada criança, nomeadamente aspetos: sociais, intelectuais, físicos e emocionais, não esquecendo que cada

criança tem um ritmo próprio de desenvolvimento e aprendizagem.



NOTA INTRODUTÓRIA

De acordo com o suprarreferido, os principais objetivos a desenvolver prendem-se com:

• Respeitar os direitos das crianças;

• Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança afetiva e física que contribua para o seu desenvolvimento
global;

• Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo educativo de cada criança;

• Colaborar no despiste de qualquer inadaptação ou deficiência, encaminhando adequadamente as situações detetadas;

• Estimular o desenvolvimento intelectual, físico, motor, sensorial, simbólico e linguístico da criança;

• Proporcionar um ambiente agradável, seguro e calmo que permita o desenvolvimento harmonioso da personalidade da criança;

• Atender a cada criança, como um ser individual, único e próprio;

• Fornecer à criança, os estímulos, as motivações, o tempo e o espaço para o seu bom desenvolvimento e para as suas experiências e
descobertas;

• Criar um ambiente que favoreça as relações afetivas, a comunicação, a expressão, o prazer e a alegria de viver;

• Educar de um modo progressivo e orientado para uma maior autonomia da criança;

• Estimular as capacidades de aprendizagem de acordo com os interesses e características de cada criança;

• Educar contando com a cooperação entre todos aqueles que estão ligados à criança através de várias iniciativas.



NOTA INTRODUTÓRIA

Ao longo desta pequena apresentação, iremos focar-nos em alguns tópicos essenciais para o arranque deste novo ano

letivo. Entretanto se surgir alguma dúvida que não esteja esclarecida, sintam-se à vontade para enviar um e-mail:

ji.sala8@ccrccr.pt ou mesmo contactar via telefónica 910 785 975. Terão a oportunidade de agendar previamente,

quando necessário, uma reunião com a equipa técnica às 4ªfeiras às 15h15.

Apesar de existir uma estrutura organizada e com um funcionamento definido, dado o momento particular que

vivemos, poderão vir a ser implementadas ou tomadas medidas, ao nível da organização e outras, assegurando

sempre o bem-estar de toda a comunidade educativa (crianças, famílias e equipa educativa). Contudo, sempre que tal

aconteça, os pais serão previamente informados.

Sejam todos BEM-VINDOS ao mundo do Jardim de Infância J

mailto:ji.sala8@ccrccr.pt


PERÍODO DE( R E ) ADAPTAÇÃO

Para que seja possível realizar esta primeira etapa de adaptação ou readaptação de uma forma positiva,
pretendemos:

• Proporcionar um ambiente atraente e estimulante;

• Pretendemos desenvolver laços afetivos com as crianças para que se sintam seguras e consigam

separar-se progressivamente dos pais;

• Criar atividades lúdicas e didáticas que promovam a participação e integração das crianças no respetivo
grupo;

• Estimular o diálogo com a família de forma a criar momentos de partilhar connosco sobre as suas

vivências junto dos seus filhos, assim como preocupações, dúvidas e sugestões. Pensamos que o

diálogo é uma ponte fundamental para a cooperação e interajuda, possibilitando-nos assim ir ao

encontro das necessidades e interesses das crianças e suas famílias.



ROTINAS

MOMENTO DE ACOLHIMENTO

(entre as 8h00 e as 9h00)

As Rotinas nas salas de Jardim de Infância são, numa fase inicial, flexíveis, indo ao encontro das necessidades de 
cada criança.  No entanto, é importante referir que, a partir do dia 14 de setembro, procuraremos definir os 

horários, existindo assim, apenas uma rotina na sala.

Pedimos a vossa melhor
colaboração no cumprimento do
horário(9h15m), permitindo
assim à equipa gerir as restantes
rotinas da sala.
Aqui inclui-se o acolhimento com
o planeamento das atividades do
dia, reforço da manhã (peça de
fruta) e rotinas de higiene.

ATIVIDADES ORIENTADAS

(entre as 9h00 e as 12h00)

Momentos em que o educador
interage com a criança e com os
seus pares de forma educativa e
intencional.
Utilizam-se vários recursos de
acordo com as estratégias
implementadas.

ALMOÇO

(entre as 12h00 e as 13h00)

É importante a equipa da sala
estar informada sobre os hábitos
alimentares de cada criança. Essa
informação deve ser dada ao
longo dos próximos meses, de
forma a que possamos colaborar
com as necessidades e ritmos de
cada uma.



ROTINAS

SONO (3 anos)

(entre as 13h30 e as 15h)

Cada criança tem ritmos e necessidades
diferentes de descanso. Também é
importante que os pais deem a
conhecer os hábitos de sono dos seus
filhos: como costumam adormecer, se
utilizam objeto (fralda de pano,
chucha…).

Todos os cuidados necessários
para o bem-estar do criança:
uso da bata ou t-shirt, limpeza
das mãos, cara, nariz.

HIGIENE

A atividade Ginástica Rítmica 
Individual será a única a iniciar 
no 1º trimestre.

ATIVIDADES EXTRA-
CURRICULARES

LANCHE

(entre as 15h00 e as 16h)

- Leite;
- Iogurte natural ou com aroma de 

fruta;
- Pão com manteiga ou marmelada;
- Fruta.



HORÁRIO (3 ANOS)
PERÍODO LETIVO

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

8h00/9h45

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo; 

escolha e distribuição de 
atividades / tarefas/ diálogo 

sobre novidades

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo; 

escolha e distribuição de 
atividades/ tarefas/ diálogo 

sobre novidades

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo; 

escolha e distribuição de 
atividades/ tarefas/ diálogo 

sobre novidades

Refeição Intermédia

9h45/10h00
Atividades orientadas 

(situação de grupo e/ou 
individual)

Preparação para a aula

Ed. Física 

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

Preparação para a aula 

Ed. Física

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

10h00/11h00
Atividades orientadas 

(situação de grupo e/ou 
individual)

Educação Física Educadora

(10h40/11h20)

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

Educação Física 
coadjuvante

(10h35/11h10)

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

11h00/11h40
Atividades orientadas 

(situação de grupo e/ou 
individual)

RECREIO

Atividades livres

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

RECREIO

Atividades livres

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

11h40/12h00 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

12h00/13h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

13h00/13h30 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

13h30/15h00 Sesta Sesta Sesta Sesta Sesta



HORÁRIO (4/5 ANOS)
PERÍODO LETIVO

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

8h00/9h45

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo; 

escolha e distribuição de 
atividades / tarefas/ diálogo 

sobre novidades

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo; 

escolha e distribuição de 
atividades / tarefas/ diálogo 

sobre novidades

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo

Refeição Intermédia

“Bom Dia”, mapa das 
presenças, mapa do tempo; 

escolha e distribuição de 
atividades / tarefas/ 

diálogo sobre novidades

Refeição Intermédia

9h45/10h00
Atividades orientadas 

(situação de grupo e/ou 
individual)

Preparação para a aula

Ed. Física 

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

Preparação para a aula

Ed. Física

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

10h00/11h00
Atividades orientadas 

(situação de grupo e/ou 
individual)

Educação Física Educadora

(10h40/11h20)

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

Educação Física

coadjuvante

(10h35/11h10)

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

11h00/11h40
Atividades orientadas 

(situação de grupo e/ou 
individual)

RECREIO

Atividades livres

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

RECREIO

Atividades livres

Atividades orientadas 
(situação de grupo e/ou 

individual)

11h40/12h00 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

12h00/13h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

13h00/13h30 Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene

13h30/15h00 Recreio
Laboratório

Leitura/escrita 
Recreio

Laboratório

Matemática 

Laboratório

Ciências



HORÁRIO (3/4/5 ANOS)
PERÍODO NÃO LETIVO

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

15h00/16h00 Higiene/lanche Higiene/lanche Higiene/lanche Higiene/lanche Higiene/lanche

16h00/17h00 Atividades orientadas
Inglês 

(16h40)
Atividades orientadas Atividades orientadas Atividades orientadas

17h00/18h00 Atividades Livres
Reencontro com familiares

Atividades Livres
Atividades Livres Atividades Livres Atividades Livres

18h00/19h00 Atividades Livres Atividades Livres Atividades Livres Atividades Livres Atividades Livres



CONSIDERAÇÕES

Juntos iremos acompanhar esta nova etapa, desta forma é importante ter em consideração alguns procedimentos:

v Assiduidade e pontualidade (entrada limite até às 9h15). É importante avisar sempre que a criança falte ou se atrase de modo a não

interromper o desenrolar diário das atividades;

v Trazer, à segunda feira, uma mochila com os pertences estritamente necessários para a semana. Estes devem estar devidamente

acondicionados e identificados; ter especial atenção que, nos dias das aulas de educação física terão de trazer roupa desportiva (calções

ou calças de fato de treino);

v Procurar manter uma comunicação o mais estreita possível com a equipa da sala, de forma a conseguirmos desenvolver um trabalho

eficaz, que vá ao encontro das necessidades e interesses das nossas crianças. Para este fim, iremos usar uma nova plataforma, que irá

facilitar a partilha de informação (EDUCABIZ), assim como o registo da entrada e saída da criança;

v Ter em atenção os pedidos e recados solicitados.

v Ter em atenção que os medicamentos terão de ser sempre entregues na portaria e nunca serem colocados na mochila da criança.



O QUETRAZER

PARA FICAR NO JARDIM DE 
INFÂNCIA

TODOS OS PERTENCENTES DEVEM VIR IDENTIFICADOS.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PERDAS DE PERTENCES NÃO IDENTIFICADOS.

3 ANOS

• 1 Pacotão de fraldas (caso se aplique);

• 1 Pomada para as assaduras (apenas será colocada se
necessário);

• 1 Embalagem de Toalhitas;
• 1 Chucha e 1 caixa de proteção (caso se aplique).

4/5 ANOS

• 1 Muda de roupa completa (cueca, calças ou 
calções, camisola);

3 ANOS
• Muda de roupa completa (cueca, calças ou calções, 

camisola);
• 1 copo personalizado;
• 1 Muda de lençóis (provisoriamente).

PARA FICAR NA MOCHILA



CONTACTOS

213 644 465

Jardim de Infância  912 231 245
Diretora Pedagógica Cristina Coelho  917 254 793

Jardim de Infância ccr.dir@sapo.pt
Diretora Pedagógica Cristina Coelho ccoelho_ccr@hotmail.pt

https://ccrccr.pt

https://www.facebook.com/CCRCCR.Colegio

mailto:ccr.dir@sapo.pt
mailto:ccoelho_ccr@hotmail.pt
https://ccrccr.pt/
https://www.facebook.com/CCRCCR.Colegio


Obrigado pela vossa atenção!

BOM ANO LETIVO

2021-22


