PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
Rúbrica:
Data:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ATALAIA - RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE
PLANO DE ATIVIDADES 2022-2023

ATIVIDADES

OBJECTIVOS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO

CALENDARIZAÇÃO

Setembro

Receção e adaptação das crianças

Dia da Paz:
- Realizar e/ou decorar símbolos da paz
(símbolo da paz, pomba branca, arcoíris,…)

- Promover a adaptação das crianças à
rotina da Creche;
- Proporcionar a aquisição de hábitos
(cooperação, arrumação, organização,
autonomia e responsabilidade);
- Atender às necessidades das crianças;
- Organizar um espaço calmo, seguro e
estimulante para o desenvolvimento
global da criança;
- Proporcionar o desenvolvimento de
relações interpessoais (adulto-criança e
criança-criança);
- Fomentar uma boa relação com as
famílias.
- Sensibilizar as crianças para o significado
e importância da paz.
- Realizar atividades de expressão plástica.

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa;
Famílias

Brinquedos
e
materiais existentes
nas salas e espaço
envolvente

Salas da Creche e espaço
envolvente

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Materiais
desgaste

Salas da creche

Página 1 de 15

de

A partir de 01/09/2022

21/09/2022
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Rúbrica:
Data:

Dia Mundial do Coração:

- Incentivar as crianças para hábitos e
comportamentos saudáveis.

- Realizar uma pequena caminhada com as
crianças no espaço exterior da instituição;
- Realizar um cartaz com um coração
gigante formado pelas mãos das criança e
alguns hábitos a adotar para evitar
doenças, incentivando não só as crianças,
como a comunidade envolvente.

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Roupa prática
Material de desgaste

Creche e espaço exterior

29/09/2022

Materiais
de
desgaste
Elementos naturais

Creche e espaço exterior

A partir de 03/10/2022

Material reciclado
Material de desgaste

Creche, centro de dia e
exterior

30/09/2022

Outubro
Outono:
- Decorar as salas com elementos do
Outono;
- Ir ao exterior observar as alterações na
Natureza, nomeadamente nas árvores
(queda das folhas);
- Dar a conhecer e a experimentar às
crianças frutos do Outono (ex: nozes,
romãs);
- Cantar canções relacionadas com o
Outono.

Dia do Idoso:
- Realizar um presente para os idosos e ir
com as crianças ao centro de dia entregar
pessoalmente.
- Convívio entre crianças e idosos no
exterior da instituição.

- Explorar as características do Outono;
- Desenvolver a criatividade;
- Sensibilizar as crianças para a observação
e transformação da Natureza;
- Incentivar o gosto pela Natureza;
- Desenvolver os sentidos.

- Desenvolver o espírito de partilha e
socialização;
- Fomentar a relação entre crianças e
idosos;
- Promover o desenvolvimento da
socialização, através do contacto com
pessoas mais velhas;

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa,
Idosos
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Rúbrica:
Data:
- Sensibilizar para o afeto e o respeito para
com a pessoa idosa.

Dia (semana) da Música:
- Construir instrumentos musicais com
materiais reciclados e explorar esses
mesmos instrumentos;
- Explorar canções com o
acompanhamento de sons produzidos
pelo corpo e pelos instrumentos musicais.

Dia do Animal:
- Realizar jogos de associação de sons aos
respetivos animais;
- Cantar canções cujos temas são animais;
-Visita dos animais de estimação de
algumas crianças ou de uma/duas crianças
ao espaço exterior da instituição com a
ajuda dos familiares das crianças (se
possível).

Dia dos Correios:

- Desenvolver o sentido rítmico e auditivo;
- Estimular a criatividade das crianças;
- Promover momentos de dança conjunta
e/ou a pares;
- Estimular as destrezas manipulativas na
utilização de instrumentos musicais;
- Sensibilizar as crianças para a
importância da música no dia-a-dia.
- Adquirir conhecimentos sobre a vida
animal;
- Fomentar o respeito pelos animais;
- Interagir com os animais;
- Conhecer algumas características dos
animais;
- Sensibilizar as crianças para a
necessidade de proteger os animais.

- Promover o uso da carta como meio de
comunicação.

- Trocar correspondência, dentro de
envelopes, com as outras salas e com os
idosos no centro de dia (ex: enviar um
desenho feito pelas crianças).

Dia Mundial da Alimentação:

- Conhecer hábitos de alimentação
saudável;

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Familiares

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa, Idosos

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa, Idosos

- Explorar diferentes frutas;
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Material reciclado
Material de desgaste

Creche

Animais a designar

Creche e espaço exterior

04/10/2022

Papel
Envelopes
Lápis
de
cor/marcadores

Creche e centro de dia

10/10/2022

Diferentes frutas

Centro de dia

17/10/2022

De 3/10/2022 a 7/10/2022
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Rúbrica:
Data:
- Realizar uma salada de frutas em
conjunto com os idosos do centro de dia.

Dia de todos os Santos:
- Confeção de bolinhos e dos sacos para os
mesmos.

- Reconhecer a importância de ter uma
alimentação saudável;
- Incentivar as crianças a participar na
confeção de alimentação saudável;
- Desenvolver os sentidos.
- Incentivar as crianças para a valorização
das tradições;
- Desenvolver o espírito de partilha, união
e socialização.

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Ingredientes para os
bolinhos
Materiais
de
desgaste

Creche e refeitório

Castanhas
Material de desgaste
Música

Creche, centro de dia e
exterior

Pijama/roupas
Brinquedos
Música

Creche

31/10/2022

Novembro
São Martinho:
- Decorar as salas com elementos alusivos
ao tema;
- Realizar um magusto com toda a
comunidade da instituição;
- Degustar as castanhas;
- Realizar os cartuchos para as castanhas;
- Construção de um cartaz alusivo ao tema
para o magusto.

Dia Nacional do Pijama:
- Realizar as rotinas da Creche de pijama;
- Fazer uma recolha de roupas e
brinquedos na instituição para doar, com a
colaboração das famílias;
- Realizar atividades alusivas ao tema.

- Incentivar atitudes de respeito, partilha e
participação;
- Promover momentos de convívio entre as
crianças e os idosos e a restante
comunidade;
- Cantar canções alusivas ao tema;
- Dar a conhecer às crianças mais uma
tradição;
- Desenvolver os sentidos.
- Escutar músicas alusivas ao tema;
- Escutar histórias alusivas ao tema;
- Sensibilizar para as crianças para a
importância da família;
- Angariar fundos para ajudar crianças
desfavorecidas;
- Envolver as famílias nas atividades da
Creche.

Toda a comunidade do
CSPA

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Familiares
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De 7/11/2022 a
11/11/2022 (dia de São
Martinho).

21/11/2022

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
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Data:
- Fomentar atitudes de união, partilha e
solidariedade.

Dezembro
Natal:
- Realizar enfeites com as crianças para a
árvore de Natal (bolas, sinos, estrelas, …) e
para o presépio da Creche (menino Jesus,
Maria, José, Reis Magos, …);
- Decorar as salas e a Creche com
elementos alusivos à época;
- Explorar canções e histórias alusivas ao
tema;
- Realizar uma prenda de Natal com as
crianças para as famílias.

Exposição de Árvores de Natal:
- Proposta às famílias para a construção de
uma mini árvores de Natal com material
reciclado para realizar uma exposição na
creche.

Festa de Natal:

- Fomentar o respeito e o gosto pelos
costumes e pelas tradições de Natal;
- Estimular a imaginação e a criatividade;
- Promover o espírito de colaboração,
união e partilha;
- Valorizar as tradições;
- Proporcionar momentos de alegria e
magia;
- Vivenciar o espírito natalício.

- Motivar a participação das famílias nas
atividades da Creche;
- Fortalecer os laços e a interação famíliaescola;
- Promover o espírito de união e
entreajuda.
- Vivenciar o espírito natalício e o seu
significado;
- Proporcionar momento de diversão;

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Materiais
desgaste
Música
Histórias

de
Creche

A partir de 01/12/2022

A partir de 01/12/2022

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias

Material reciclado

Creche

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias,
Direção

Elementos
decorativos alusivos
à época

Creche ou outro local a
definir
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A designar
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Data:
- Realizar uma festa de Natal com atuações
das crianças e dos utentes do Centro de
dia.

- Fomentar atitudes de partilha e união;
- Proporcionar momentos de convívio
entre os idosos, as crianças e as famílias;

Técnica, Funcionárias
do Centro de dia e
Utentes do Centro de
dia

Janeiro
Dia de Reis:
- Construção de coroas de reis e realização
de um desfile com as mesmas;
- Lanche convívio entre a Creche e o Centro
de dia.

Dia Internacional do Obrigado:
- Exploração da história: “Obrigado a
todos!”

Inverno:
- Decoração das salas com elementos
alusivos à estação do ano;
- Realizar atividades de expressão plástica
alusivas ao Inverno;
- Cantar canções alusivas ao Inverno;
- Fazer um desfile com acessórios
característicos desta altura do ano (luvas,
gorro, cachecol, …).

- Promover as tradições;
- Proporcionar momentos de partilha e
união e o convívio entres os utentes das
duas valências;
- Desenvolver a criatividade e as
capacidades artísticas.
- Promover o valor do reconhecimento,
da empatia e da entreajuda;
- Promover atitudes e valores- ser capaz
de agradecer.
- Explorar as características do Inverno;
- Observar o tempo e as transformações
que ocorrem na Natureza;
- Conhecer animais que habitam nos
países mais frios (ex: urso polar, foca, …);
- Conhecer/reconhecer o vestuário
característico do Inverno

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Direção
Técnica,
Funcionárias do Centro
e dia e Utentes do
Centro de dia
Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa
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Materiais
desgaste

de
Creche e refeitório do
centro de dia

06/01/2023

História: “Obrigado
a todos!”

Creche

11/01/2023

Materiais
desgaste

Creche e espaço exterior

de

Durante todo o mês
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Rúbrica:
Data:

Fevereiro
Dia de São Valentim:
- Proposta às famílias para decorarem,
livremente, um coração vermelho em
conjunto com as crianças;
- Realizar bolachas com diferentes formas
para oferecer a um amigo, juntamente
com o coração elaborado em conjunto com
as famílias.

Carnaval:
- Decorar as salas com elementos
carnavalescos;
- Realizar um desfile de Carnaval no
exterior da instituição, com deslocação ao
Centro de dia;
- Realizar um piquenique com as crianças,
ao lanche, no exterior.

- Incentivar o valor da amizade e da
partilha;
- Proporcionar novas experiências, bem
como momento de diversão e alegria às
crianças;
- Fortalecer as interações e envolver as
famílias nas atividades da Creche.
- Vivenciar o espírito de Carnaval;
- Valorizar as tradições;
- Promover o convívio, a amizade
e a partilha entre as crianças;

- Proporcionar momentos de diversão,
alegria e de socialização entre as crianças.

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Materiais de
desgaste
Ingredientes
necessários para a
realização das
bolachas

Creche e refeitório

14/02/2023

Fantasias
Carnaval
Materiais
desgaste

Creche e espaço exterior

17/02/2023

Creche e Centro de dia

08/03/2023

de
de

Março
Dia Internacional da Mulher:
- Elaborar um presente para oferecer às
mães e/ou avós e às idosas do Centro de
dia.

- Fomentar a importância da figura da
Mulher na sociedade.

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias; Utentes do
Centro de dia
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Materiais
desgaste

de
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Rúbrica:
Data:
Dia do Pai:
- Realizar uma prenda para os pais;
- Realizar um lanche convívio na instituição
com os pais das crianças, em que existe
uma pequena atuação e cada criança
dança com o seu pai.

Primavera:
- Decoração das salas da Creche com
elementos alusivos à Primavera;
- Exploração de histórias e canções
relativas à época;
- Realizar trabalhos de expressão plástica
alusivas à estação do ano;
- Ida ao exterior visualizar as alterações
que ocorrem na Natureza;
- Pinturas livres com as cores da Primavera.

Dia Mundial da Árvore:
- Exploração de terra e sementes;
- Plantar uma planta.

Dia Mundial da Poesia:

- Fomentar importância da figura paterna
e a importância dos afetos com o pai;
- Fortalecer os laços entre as famílias e as
crianças, bem como entre as famílias e a
Creche.

- Explorar as características da Primavera
(cores, elementos da Primavera, …);
- Observar as transformações que ocorrem
na Natureza;
- Fomentar o interesse e a curiosidade das
crianças;
- Desenvolver a criatividade.

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

- Sensibilizar as crianças para a
educação ambiental;
- Proporcionar novas experiências às
crianças.

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

- Fomentar o desenvolvimento
linguagem verbal.

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

da

- Realizar um cartaz com algumas
estratégias para poupar água;
- Fazer experiências com água.

- Fomentar a importância dos recursos
naturais;
- Incutir valores de preservação pela água.

de

Materiais
desgaste
Histórias
Música

de

Terra
Sementes

Creche e espaço exterior

17/03/2023

Creche e espaço exterior

Durante todo o mês

Creche e espaço exterior
21/03/2023

- Leitura de uma poesia às crianças.

Dia Mundial da Água:

Materiais
desgaste
Música

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa
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Livro de poesia (a
designar)
Materiais
desgaste
Água

Creche

de
Creche

22/03/2023
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Rúbrica:
Data:
Dia Mundial do Teatro:
- Dinamização de um teatro de fantoches
pela equipa pedagógica, para as crianças.

- Proporcionar momentos lúdicos e de
diversão;
- Despertar a atenção e curiosidade das
crianças.
- Proporcionar novas aprendizagens.

História (a designar)
Adereços
(a
designar)

Creche

27/03/2023

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa;
Familiares;
Bibliotecária e ou
contador/a de histórias

Livros (a designar)

Creche
Biblioteca a designar (se
possível)

03/04/2023

Crianças
Educadoras
AJ. Ac. Educativa
Idosos do C.D.
Animadora

Material a designar

CSPA

A designar

Material
Desgaste

Sala de Convívio do C.D
Creche

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Abril
Dia Internacional do Livro Infantil:
- Visitar uma biblioteca na zona (se
possível);

- Promover o gosto e o respeito pelo livro;
- Fomentar hábitos de leitura;
- Incentivar o contacto com o livro;
- Desenvolver o espírito crítico.

e/ou
- Pedir a colaboração de um familiar ou
mais para ir à Creche contar uma história
às crianças.
- Promover o espírito desportivo;

IV Olimpíadas Intergeracionais:

- Promover o desporto como ferramenta
de saúde;

- Participação em jogos de atividade
física em conjunto com os idosos.

Proporcionar

atividades

de

desenvolvimento motor.

Páscoa:
- Decoração das salas da Creche com
elementos alusivos à Páscoa;
- Exploração de histórias e canções
relativas à época;

- Desenvolver as capacidades artísticas,
plásticas e cognitivas;

Todos os funcionários
da instituição
Clientes de C.D.
Crianças da Creche
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de

03/04/2023 a 06/04/2023
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Rúbrica:
Data:
- Realizar trabalhos de expressão plástica
alusivas à festividade.

- Desenvolver a capacidade lúdica, a
imaginação,

a

criatividade

e

a

improvisação;
- Promover a participação ativa dos idosos.
- Promover as tradições;

Caça ao Ovo:
- Construção de um ovo da Páscoa;
- Em pequenos grupos far-se-á a procura
dos ovos elaborados.

Dia Mundial da Dança:

- Reforçar as relações humanas e a
integração social;
- Proporcionar o divertimento, o bemestar, o convívio e a confraternização
entre utentes, funcionários;
- Desenvolver e estimular as capacidades
físicas e artísticas;

- Realizar um baile com os utentes do - Fomentar o gosto pela dança.
C.D.
Rastreio Dentário – sala das
joaninhas:

Crianças
Educadoras
Aj.Ac. Educativa

Todos os funcionários
da instituição
Clientes de C.D.
Crianças da Creche

Ovos de esferovite/
chocolate
Tintas

Material de Dança
Equipamentos
eletrónicos (rádio,
etc.)

Parque exterior do CSPA

06/04/2023

Sala de atividades do CD

28/04/2023

Sala das Joaninhas

A designar

- Incentivar as crianças a realizar a
higienização dentária;

- Exposição às crianças da importância - Criar empatia com a figura do dentista;
da lavagem dos dentes por um
dentista.

Crianças
Educadoras
Aj.Ac.Educativa
Dentista
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Material a designar

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
Rúbrica:
Data:

Maio
Dia da Mãe:
- Realizar uma prenda para as mães;
- Realizar um lanche convívio na instituição
com as mães das crianças, em que existe
uma pequena atuação e cada criança
dança com a sua mãe.

- Fomentar importância da figura materna
e a importância dos afetos com a mãe;
- Fortalecer os laços entre as famílias e as
crianças, bem como entre as famílias e a
Creche.

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias

Materiais
desgaste
Música

de
Creche e espaço exterior

05/05/2023

Sala de atividades do
Centro de Dia

13/05/2023

Creche

15/05/2023

Local a designar

A designar

- Promover as tradições;

Dia de Nossa Senhora de Fátima:

- Reforçar as relações humanas e a

- Colocação de uma flor junto da integração social;
imagem de Nossa Senhora de Fátima. - Valorizar a fé.
Dia Internacional da Família:
- Pedir às famílias a colaboração na
realização de uma tela que represente a
sua família para elaborar uma exposição na
Creche;
- Realizar um presente para a família.

“Viagem de finalistas”:

- Valorizar e fortalecer o conceito de
“Família”;
- Criar oportunidades de partilha e união
entre crianças e familiares;
- Valorizar a importância das famílias na
vida das crianças e da instituição;
- Fomentar a participação das famílias nas
atividades da Creche;
- Valorizar e preservar os laços familiares.
- Reforçar as relações humanas com os
utentes do centro de dia;

- Visita ao exterior com o grupo das - Partilhar experiências;
Joaninhas

Crianças
Educadoras
Aj.Ac. Educativa

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Famílias

Crianças
Educadoras
Direção técnica
Aj.Ac. Educativa
Animadora; clientes do
CD; Aj.Ac.Direta;

Página 11 de 15

Flores

Materiais
desgaste

de

Material a designar

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
Rúbrica:
Data:
- Conhecer locais novos e usufruir de
experiências únicas.

Junho
- Promover o intercâmbio com os meninos
da creche;

Dia da Criança:

- Valorizar o papel da criança na sociedade;

- Realização de várias atividades para - Realizar uma festa comemorativa do dia
da Criança com um lanche convívio.
comemorar o dia das crianças

Verão:
- Decoração das salas com elementos
alusivos à estação do ano;
- Realizar atividades de expressão plástica
alusivas ao Verão;
- Explorar canções e histórias alusivas ao
Verão;
- Fazer um desfile com acessórios
característicos desta altura do ano (óculos
de sol, fato de banho, boias, …).

Uma manhã no Jardim-de-infância:

- Explorar as características do Verão
(cores, elementos do Verão, …);
- Fomentar o interesse e a curiosidade das
crianças;
- Desenvolver a criatividade.

-Promover o contato com os espaços do
pré-escolar;

Animador Cultural
Direção técnica
Educadora de Infância
Auxiliar de Educação
Clientes de C.D.
Crianças da Creche

Crianças; Educadoras;
A. Ac. Educativa

Crianças
sala
joaninhas
Educadoras
Aj.Ac. Educativa
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Material de desgaste
(a designar)

Centro Social Paroquial de
Atalaia ou exterior

01/06/2023

Materiais
de
desgaste
Acessórios de Verão
Música
Histórias

Creche e espaço exterior

Durante todo o mês

Material a designar

Jardim-de-infância

das
A designar

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
Rúbrica:
Data:
- Visita a um jardim-de-infância pela -Promover contato com os alunos do Famílias
Jardim-de-infância da Atalaia;
sala das Joaninhas
- Iniciar a preparação da transição de
escola

Julho
- Incentivar a atitudes de respeito,
interesse e participação;
- Promover a socialização.

Festa de Final de ano:
- Arraial Popular

- Realizar uma festa para valorizar as
crianças e as atividades que fizeram
durante o ano letivo

Dia dos Avós:
- Realizar um presente para os avós;
- Piquenique com os idosos do Centro de
dia.

- Motivar para os valores de convívio com
os idosos e avós.
- Proporcionar momentos de união,
partilha e diversão;
- Estreitar a relação entre valências.

Animador Cultural
Educadora de Infância
Auxiliar de Educação
Clientes de C.D.
Crianças da Creche
Direção técnica

Crianças; Educadoras;
A.
Ac.
Educativa,
Animadora do Centro
de dia, Utentes do
Centro de dia
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Material de desgaste
(a designar)

Centro Social Paroquial de
Atalaia

Material de desgaste

A designar

A designar

26/07/2023

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
Rúbrica:
Data:

Atividades regulares
Desenvolver a capacidade rítmica e
coordenação;

Estimulação Musical

Animadora

Trabalhar o sentido da audição;

Quinzenal
(caso haja autorização por
parte da DGS para
dinamizar esta atividade).

Adquirir de novo vocabulário.
Desenvolver a coordenação motora geral e
fina;

Expressão Físico Motora / Massagens

Maria Helena Pereira

Desenvolver o equilíbrio e a postura;
Realizar massagens de relaxamento nas
crianças.

Uma vez por semana
(caso haja autorização por
parte da DGS para
dinamizar esta atividade).

Despertar a curiosidade das crianças para
os fenómenos do quotidiano.

Projeto
Hora da Ciência

Desenvolver

as

fenómenos,

através

observações
de

de

Educadora de Infância/Auxiliares de Educação

experiências

Animadoras do CIEC

simples.

CIEC – 2 em 2 meses
(caso haja autorização por
parte da DGS para
dinamizar esta atividade).

Visitar o Centro de Ciência Viva de Vila
Nova da Barquinha.
Reforçar as relações humanas e a

Animador Cultural
Educadora de Infância
Auxiliar de Educação
Clientes de C.D.
Crianças da Creche
Direção técnica

integração social;

Intergeracionalidade

Proporcionar o divertimento, o bemestar, o convívio, a troca de experiências e
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Semanal
(caso haja autorização por
parte da DGS para
dinamizar esta atividade).

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE – 2022/2023
Rúbrica:
Data:
a confraternização entre idosos e as
crianças.
Reforçar a relação escola – família;
Participação de um familiar em atividade a
designar na sala das crianças;

Projeto
A família vem à escola

Educadora de Infância
Auxiliar de Educação
Crianças da Creche
Familiar da Criança

Proporcionar o divertimento, o bem-estar,
o convívio, a troca de experiências e a
confraternização entre os familiares e as
crianças.

Data de Aprovação: ______/_____/_____

(Assinatura e Carimbo)
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Uma vez de 2 em 2 meses
(caso haja autorização por
parte da DGS para
dinamizar esta atividade).

