Aqui...
A Brincar, Aprendemos

Jardim de Infância
Ano Letivo 2018/2019
Este livro pertence a:___________________

Olá a todos,
Bem-vindos a mais um ano letivo, um NOVO
ano letivo!
O Jardim de Infância é um serviço já com um
longo historial na Santa Casa da Misericórdia
de Ovar. Muitas das nossas crianças são já a
segunda geração cá na nossa Casa.
Ao longo deste tempo sempre procuramos melhorar e inovar. Fomos
pioneiros em muitos serviços e o nosso objetivo é continuar a
proporcionar um serviço de excelência, inovador e inclusivo.
É com entusiasmo renovado que apresentamos este "booklet", um
verdadeiro guia para o período que medeia entre Setembro 2018 e
Julho de 2019. Nesta brochura faz-se uma divulgação geral do nosso
serviço de infância, descrevendo-se de seguida, muito
sumariamente, a metodologia e os objetivos gerais a atingir.
Finalmente apresenta-se o plano de atividades "fora de sala". Estas
atividades enquadram-se nos objetivos pedagógicos enunciados,
procurando enriquecer sobremaneira os conteúdos trabalhados "em
sala". O equilíbrio ponderado entre o tempo "em sala", "fora de
sala" e atividade no recreio será, certamente, importante para um
desenvolvimento integral e harmonioso das nossas crianças.
Esta publicação deverá ter continuidade nos anos escolares
seguintes, com as melhorias que vierem a ser introduzidas fruto da
experiencia adquirida neste primeiro exercício.
Novos e inovadores projetos para a Infância estão a ser planeados. A
seu tempo serão objeto de devida divulgação.

Um abraço do Provedor
Álvaro Silva
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Quem Somos?
As Respostas Sociais de Creche e Pré-Escolar da Santa Casa da
Misericórdia de Ovar são equipamentos de natureza socioeducativa,
vocacionados para o apoio à família e destinados a crianças com
idades compreendidas entre os três meses e meio e a idade oficial
de ingresso no primeiro ciclo do ensino básico. Têm como finalidade
prestar serviços vocacionados para o desenvolvimento integral e
harmonioso das crianças.
Equipa
Dispomos de uma equipa qualificada com:
 Diretora Pedagógica
 Educadoras de Infância
 Ajudantes de Ação Educativa
 Trabalhadoras de Serviços Gerais
 Professores para Atividades Extracurriculares
 Acompanhamento psicológico
 Terapia da Fala
 Enfermagem / serviços de saúde
 Outros serviços comuns
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Procedimento Gerais








Limpeza diária a Instalações e desinfeção de objetos e brinquedos
Certificação energética
Medidas de autoproteção aprovadas pela ANPC
Parque infantil licenciado
Contratos de manutenção com empresas certificadas para
aquecimento e ar condicionado
Contratos de manutenção com empresas certificadas para
equipamentos de proteção/segurança

Nutrição e alimentação

Alimentação saudável é um fator essencial para a saúde,
crescimento e desenvolvimento intelectual das crianças. Neste
sentido, as ementas são previamente avaliadas de forma a garantir
refeições equilibradas, completas e variadas, sendo adequadas
qualitativa e quantitativamente, à idade da criança.
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O Jardim de Infância que temos
O setor de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, presta
apoio à comunidade tendo serviços vocacionados com as seguintes
Respostas Sociais: Creche e Pré-Escolar.
O edifício divide-se em dois pisos; no 1º piso funciona a Resposta
Social de Creche e no rés-do-chão a Resposta Social de Pré-Escolar.
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Creche
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Orientação Pedagógica
Metodologia
Resposta Social com Projeto Educativo devidamente elaborado pela
equipa pedagógica e com planificação, onde são exploradas as áreas
de desenvolvimento adaptadas a cada grupo etário.

Objetivos Gerais da Creche
 Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das
crianças num clima de segurança afetiva e física, durante o
afastamento parcial do seu meio familiar;
 Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados
e responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças;
 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer
inadaptação ou deficiência e assegurar o seu encaminhamento
adequando;
 Proporcionar um contacto e interação com a comunidade em que
a creche está inserida.
Experiências a desenvolver na Creche
Sentido de si próprio
 Expressar iniciativa
 Distinguir “eu” dos outros
 Resolver problemas com que se depara ao brincar ou explorar
 Fazer coisas por si próprio
Relações Sociais
 Estabelecer relações com adultos
 Criar relações com os pares
 Expressar emoções
 Mostrar empatia pelos sentimentos necessários dos outros
 Desenvolver jogo social
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Representação criativa
 Imitar e brincar ao “faz de conta”
 Explorar materiais de construção e de expressão artística
 Responder a e identificar figuras e fotografias
Movimento
 Movimentar partes do corpo (virar a cabeça, agarrar, dar
pontapés)
 Movimentar o corpo todo (rebolar-se, deslocar-se, andar, correr,
fazer equilíbrio)
 Movimentar objetos
 Sentir e expressar batimentos regulares
Música
 Ouvir música
 Responder à música
 Explorar e imitar sons
 Explorar sons e tons vocais
Comunicação e linguagem
 Ouvir e responder
 Comunicar não verbalmente
 Participar na comunicação dar e receber
 Comunicar verbalmente
 Explorar livros de imagens e revistas
 Apreciar histórias, lengalengas e canções
Explorar objetos
 Explorar objetos com as mãos, pés, boca, olhos, ouvidos e nariz
 Descobrir a permanência do objeto
 Explorar e reparar em como as coisas podem ser iguais ou
diferentes
Noção precoce da quantidade e de número
 Experimentar mais
 Experimentar a correspondência de “um para um”
 Explorar o número de coisas
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Espaço
 Explorar e reparar na localização dos objetos
 Observar pessoas e coisas sob várias perspetivas
 Encher e esvaziar, pôr dentro e tirar para fora
 Desmontar coisas e juntá-las de novo
Tempo
 Antecipar acontecimentos familiares
 Reparar no início e final de um intervalo de tempo
 Experimentar “depressa” e “devagar”
 Repetir uma ação para fazer com que algo volte a acontecer,
experimentando a sua causa e efeito
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Horário de funcionamento: 7h30m/19h00m
Quadro de Colaboradoras
Colaboradoras
Polivalentes

Quadro de Colaboradoras
Sala 1
Berçário
Sala 2
Berçário
Sala 3

1 Educadora de Infância
3 Ajudantes de Ação Educativa
1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 4

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 5

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 6

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

2 Ajudantes de
Ação Educativa

Capacidade

Capacidade da Resposta Social de Creche
(Crianças dos 3 meses e meio aos 3 anos)
Sala 1

8

Sala 2

8

Sala 3

14

Sala 4

14

Sala 5

18

Sala 6

18

Total: 80 Crianças
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Espaço Físico
O espaço físico da Resposta Social de Creche é constituído por salas
para crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e meio e
os 3 anos. As salas estão equipadas com material didático e lúdico
adequado a cada faixa etária.

Espaço Interior
 Berçário com duas salas parque e dois dormitórios
 Uma copa de leites
 Quatro salas de atividades com casa de banho privativa
 Refeitório
 Arrumos
 Duas instalações sanitárias para adultos
 Sala de banhos para crianças
 Espaço interior para atividades lúdicas
 Mobiliário adaptado à faixa etária
 Espaço para arrumação de mochilas/carrinhos
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Espaço exterior
 Todas as salas têm varanda exterior
 Espaços exteriores verdes
 Parque infantil com 700m2 equipado com jogos e construções
divertidas
11
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Pré-Escolar
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Orientação Pedagógica
Metodologia
Resposta Social com Projeto Educativo e Projetos Curriculares de
sala, devidamente elaborados pela equipa pedagógica, de acordo
com os interesses e necessidades das crianças. Estes Projetos têm
uma planificação onde são exploradas todas as áreas de conteúdo
com o objetivo de desenvolver diversas atividades que promovam o
desenvolvimento global da criança.
Através de diversas observações/avaliações estes projetos
desenvolvem-se tendo sempre presente o desenvolvimento de
diferentes capacidades e aptidões e a promoção do sucesso
escolar.
A construção desta Orientação Pedagógica tem por base:
 As orientações curriculares do Ministério da Educação;
 A intencionalidade educativa;
 A continuidade educativa.
As orientações curriculares abrangem as seguintes áreas de
conteúdos:
 Formação Pessoal e Social
 Expressão e Comunicação
 Domínio da Educação Física
 Domínio da Educação Artística
 Subdomínio das Artes Visuais
 Subdomínio do Jogo Dramático / Teatro
 Subdomínio da Música
 Subdomínio da Dança
 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
 Domínio da Matemática
 Área do Conhecimento do Mundo
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Objetivos a atingir na Educação Pré-Escolar
 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com
base em experiências de vida democrática, numa perspetiva de
educação para a cidadania;
 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no
respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma
progressiva consciência do seu papel como membro da
sociedade;
 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola
e para o sucesso da aprendizagem;
 Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito
pelas suas características individuais, incutindo comportamentos
que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de
linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de
sensibilização estética e de compreensão do mundo;
 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
 Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de
segurança, designadamente no âmbito da saúde individual e
coletiva;
 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e
precocidades,
promovendo
a
melhor
orientação
e
encaminhamento da criança;
 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e
estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade.

15

Horário de funcionamento: 7h30m/19h00m
Componente de Apoio à Família

Componente Letiva

7h30m/9h30m
12h/14h
16h30m/19h00m

9h30m/12h
14h/16h30m

Quadro de Colaboradoras
Quadro de Colaboradoras
Sala 7

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 8

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 9

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 10

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Sala 11

1 Educadora de Infância
1 Ajudante de Ação Educativa

Colaboradoras
Polivalentes

2 Ajudantes de
Ação Educativa

Capacidade
Capacidade da Resposta Social de Pré-Escolar
(Crianças dos 3 anos aos 5/6 anos)
Sala 7

25

Sala 8

25

Sala 9

25

Sala 10

25

Sala 11

25

Total—125 Crianças
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Atividades Extracurriculares que temos
Estas atividades são orientadas por professores com habilitação
específica e realizadas nas instalações do Jardim de Infância. A sua
frequência é facultativa e implica o pagamento de um valor
suplementar mensal.
Presentemente a Santa Casa da Misericórdia de Ovar proporciona às
crianças que frequentam a Resposta social de Pré-Escolar as
seguintes atividades:
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Ginástica
As aulas de ginástica infantil são um meio para promover o
desenvolvimento motor da criança, proporcionando um ambiente
rico em estímulos, que contribuem para o aperfeiçoamento ao nível
dos movimentos de estabilidade, locomoção e manipulação de
objetos. Na ginástica infantil as crianças podem testar a suas
capacidades físicas, participando em jogos, percursos de obstáculos
e exercícios variados.
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Música
As aulas de música despertam na criança capacidades como a
sensibilidade, intuição, reflexão, criatividade, coordenação motora,
dicção e ritmo.
A música é um excelente recurso pedagógico para o
desenvolvimento global das crianças, pois estimula a socialização,
canaliza energias, desenvolve a iniciativa e expressão oral,
favorecendo o trabalho nas expressões artísticas. A expressão
musical na educação Pré-Escolar desenvolve cinco eixos
fundamentais: escutar, cantar, dançar, tocar e criar.
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Inglês
As aulas de Inglês têm caracter lúdico e são um momento diferente
do dia. Motivam para novas aprendizagens, estimulando a
curiosidade natural que as crianças desta idade têm, confiando na
capacidade e facilidade de memorização que é tão próprio delas.
Os objetivos são familiarizar as crianças com uma nova forma de
comunicação, motivar para a Língua Inglesa e dar a conhecer outra
cultura.
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Dança Criativa
A aula de dança é um excelente meio de responder às necessidades
lúdicas e promover as capacidades criativas da criança. A dança é a
arte de movimentar o corpo num certo ritmo, é uma forma de
expressar todos os sentimentos e emoções através dos movimentos.
É uma modalidade que permite o desenvolvimento psicomotor
nomeadamente as capacidades percetivas (lateralidade, ritmo,
orientação
espácio-temporal),
capacidades
coordenativas
(equilíbrio, respiração, relaxamento, coordenação), e capacidades
físicas (agilidade, resistência, flexibilidade, velocidade, força); o
desenvolvimento intelectual, estimulando a atenção, memória,
interiorização e criatividade; o desenvolvimento da sociabilidade,
promovida pela interação do grupo, confiança e ajuda; e o
desenvolvimento da afetividade através de técnicas de expressão,
criatividade e auto-estima.

21

Karaté
As aulas de Karaté contribuem positivamente para o
desenvolvimento harmonioso da criança.
O Karaté é um instrumento pedagógico na sua formação, onde ela
socializa e aprende a desenvolver um senso de disciplina. Por se
tratar de uma arte marcial contribui positivamente para o
desenvolvimento das capacidades físicas (força, controlo motor,
resistência e velocidade), intelectuais, psicológicas, e sociais da
criança, na concentração, disciplina, perseverança e respeito pelo
próximo.
Esta atividade é praticada num clima favorável à elevação da
personalidade de cada criança, através de uma educação com
regras, promovendo a aprendizagem das crianças de forma lúdica.
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Espaço Físico
O espaço físico da Resposta Social de Pré-Escolar é constituído por
salas com grupos heterogéneos, para crianças com idades
compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Prestamos serviços
vocacionados para o desenvolvimento integral e harmonioso da
criança e proporcionamos atividades educativas de apoio à família.
As salas estão equipadas com material didático e lúdico adequado
às diferentes faixas etárias.
Espaço Interior
Rececionista
Sala de receção
Duas instalações sanitárias para adultos
Sala de reuniões
Gabinete de direção
Refeitório
Espaço interior para atividades lúdicas
Cinco salas de atividade com instalações sanitárias cada uma
Sala de arrumos
Mobiliário adaptado à faixa etária
Espaço para arrumação de mochilas/carrinhos
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Espaço exterior
Espaços exteriores verdes
Parque infantil com 700m2 equipado com jogos e construções
divertidas
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O Jardim de Infância que queremos
É necessário olhar mais a fundo as relações na educação de infância,
pois nela podemos observar a interatividade, o lúdico, e a
transposição do imaginário para o real.
A criança está em contato com várias realidades diferentes, das
quais vai apreendendo valores e estratégias que contribuem para a
formação da sua identidade pessoal e social. Através da família e na
interação com os pares, a criança descobre-se, organiza a sua forma
de pensar e de agir.
Partindo do que a criança já sabe, pretendemos conduzi-las a
experiências mais desafiadoras e complexas, servindo de base para
a estimulação das suas competências, nas diferentes áreas e
domínios por forma a que estas sejam capazes de enfrentar os
desafios, de modo a inserirem-se na sociedade como seres
autónomos, livres e solidários.
Promover o sucesso pessoal e educativo de todas as crianças
partilhando saberes é o nosso principal objetivo.

25

Projeto Educativo
O Projeto Educativo tem como tema “Pintar o Mundo” e devido à
sua complexidade tem a duração de três anos letivos (2017/2020).
Este Projeto permite que a criança desenvolva conhecimentos
através de experiências diretas com o mundo e que tenha
oportunidade de escolher, explorar, manipular, praticar, transformar,
experimentar, questionar e compreender.
Pretendemos que a criança crie os seus próprios valores, atitudes e
comportamentos face ao mundo que a rodeia, para que mais tarde
se torne um cidadão mais consciente, autónomo e autoconfiante.
O Projeto Educativo “Pintar o Mundo” pretende ser um projeto
enriquecedor que valorize a livre expressão da criança, que fomente
o seu pensamento crítico e a sua capacidade criadora.
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Plano de atividades para o Ano Letivo 2018/2019
Hoje em dia e cada vez mais sentimos que as crianças têm
necessidade de encontrar novos interesses que possam satisfazer a
sua curiosidade.
Ao elaborarmos este plano acreditamos que vamos proporcionar às
crianças um contacto direto com saberes que lhes vão servir de base
para continuar a aprender ao longo da vida.
Este programa contempla todas as áreas curriculares abordando-as
de uma forma globalizante e integrada o que permite a construção
articulada do saber, valorizando também os saberes da criança com
o fundamento de novas aprendizagens.
Como tal, ao longo do Ano Letivo será desenvolvido um leque
variado de atividades.
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Setembro

Brincar é uma das maneiras mais naturais e divertidas de formar
conhecimentos
Atividade: Visita ao Museu do Brincar
Local: Vagos
Público Alvo: Pré-Escolar
O Museu do Brincar é um espaço para todas as idades, onde todo o
imaginário do brinquedo e do brincar é do alcance das crianças e
dos adultos. O Museu tem uma enorme coleção de brinquedos e
várias atividades lúdicas em que as crianças podem participar.

Dar a conhecer as vivências que passaram de geração em geração
Atividade: Realização de uma Feira à Moda Antiga
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar / Famílias / Idosos
Com esta atividade Intergeracional as crianças vão adquirir e
valorizar os costumes da comunidade.
As famílias vão ser convidadas a trazer produtos hortícolas para
serem vendidos com o objetivo de angariação de fundos para o
passeio de Final de Ano Letivo.
28

Outubro
As crianças terão a oportunidade de conhecer algumas tradições do
povo Vareiro
Atividade: Visita ao Museu Etnográfico de Ovar
Local: Ovar
Público Alvo: Pré-Escolar
O Museu tem como missão, recolher, estudar, conservar e divulgar o
património cultural das gentes de Ovar. É constituído
essencialmente por objetos de arte e etnografia, que ao longo dos
anos foi enriquecido através de doações de variadíssimas entidades
públicas e particulares.

Retratos da Minha Terra
Atividade: Exposição de fotografias
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar / Famílias
Convite aos pais para fotografarem espaços que identifiquem e/ou
retratem o lugar onde nasceram se tiverem essa possibilidade, ou
então o lugar onde vivem.
As fotografias serão entregues nas salas para posteriormente
realizarmos uma exposição na Instituição.
Relaxamento e Bem-Estar
Atividade: Sessão de massagens
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche
Desenvolver com as crianças um
momento de relaxamento, através de massagens terapêuticas.
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Novembro
Deslocação ao Centro Multimeios de Espinho
Atividade: Sessão Educativa
Local: Centro Multimeios de Espinho
Público Alvo: Pré-Escolar
As crianças vão visionar um filme selecionado no plano mensal do
Centro Multimeios de Espinho.
O Centro Multimeios tem por base uma perspetiva de educação
não-formal, promovendo uma estreita articulação com a
comunidade escolar, procurando instituir-se enquanto espaço
privilegiado de aprendizagem e desenvolvimento. A principal linha
de atuação traduz-se na criação de contextos criativos que
promovem a participação das crianças, adolescentes e jovens, em
atividades de educação, conhecimento e entretenimento que têm
como base a astronomia, o cinema, a música e o teatro, bem como a
aquisição de conhecimentos passíveis de fomentar uma
aproximação crítica e criativa às áreas artísticas, culturais e
científicas. Oferece uma programação diária de filmes e sessões de
planetário.

Contato direto com animais
Atividade: “Os animais vêm à
Creche”
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche
As crianças vão ter um contato
direto com alguns animais e
conhecerem melhor as suas
caraterísticas.
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Dezembro
Momentos de magia
Atividade: Visita ao Perlim
Local: Santa Maria da Feira
Público Alvo: Pré-Escolar
Proporcionar às crianças um dia de magia e de encantamento no
parque temático de Natal, onde as crianças podem participar em
diversas atividades.

Natal
Atividade: Festa de Natal
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Pré-Escolar / Creche
As crianças vão preparar a sua festa, partindo de histórias, canções,
danças… Esta festa é das crianças para as crianças.
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Janeiro
Manter a Tradição do Cantar os Reis
Atividade: Cantar os Reis
Local: Ovar
Público Alvo: Pré-Escolar
Continuar a promover o cantar dos reis com participação das
crianças nesta tradição.

O Teatro vem à Creche
Atividade: Assistir a uma peça de teatro
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar
As histórias são sempre ingredientes fabulosos para o
desenvolvimento de novas aquisições. Proporcionar às crianças mais
novas uma história lúdica.
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Fevereiro
Atividade: Desfile de Carnaval Infantil
Local: Ovar
Público Alvo: Pré-Escolar
Continuar a promover esta tradição, com a participação das crianças
neste evento organizado pela Câmara Municipal de Ovar. Não
esquecendo toda a preparação prévia das roupas carnavalescas,
onde crianças e famílias participam ativamente na elaboração das
mesmas.

Atividade: Desfile de chapéus carnavalescos
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche
Pedir a colaboração das famílias para esta atividade, nomeadamente
na concretização dos chapéus. O desfile é aberto às famílias.

Atividade: Baile de Carnaval
Local: Ovar
Público Alvo: Pré-Escolar
Proporcionar um momento divertido, num espaço diferente, onde
as crianças podem levar as suas fantasias e brincarem ao carnaval.
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Março
Quinta de Equitação
Atividade: Visita à Quinta de Equitação
Local: Souto
Público Alvo: Pré-Escolar
Esta atividade visa contribuir para o
desenvolvimento sensorial, através da
interação das crianças com os cavalos.

Atividade: Música para Bebés
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche
Proporcionar às crianças o contacto com diferentes sons musicais.
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Abril

Parque de Serralves
Atividade: Participação no Bioblitz
Local: Fundação de Serralves
Público Alvo: Pré-Escolar
Participar mais uma vez nas diversas atividades sobre fauna e flora
que o parque de Serralves nos proporciona com diferentes
conhecimentos e experiências.

Atividade: Caça aos ovos
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche
Desenvolver e estimular nas crianças orientação espaço temporal.
35

Maio
Dia de atividades ao ar livre
Atividade: Realização de diversas atividades no exterior
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar
Pretendemos organizar várias atividades no exterior, com o intuito
de estimular o contato direto com a Natureza.
Este dia consiste numa campanha mundial que visa celebrar e
inspirar a aprendizagem e as brincadeiras ao ar livre.
Neste dia milhares de escolas de todo o mundo lecionam aulas ao ar
livre e dão prioridade ao recreio.
A aprendizagem ao ar livre melhora a saúde das crianças, motiva-as
a aprenderem e fomenta uma maior ligação com a natureza.
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Dia da Família
Atividade: Chá convívio com a família
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar
Comemorar o dia da Família, com um momento de convívio entre
pais e filhos, destacar a importância da família na estrutura do
núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil.
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Junho
Manhã desportiva na A.D.O
Atividade: Realização de atividades
desportivas
Local: Pavilhão da A.D.O Raimundo
Rodrigues
Público Alvo: Pré-Escolar
Criar uma manhã diferente, com o contato
direto com jogadores de basquete,
fomentando a importância junto da população infantil para a prática
do exercício físico

O Teatro vem à Creche
Atividade: Assistir a peça de teatro
Local: Instituição
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar
Proporcionar mais uma vez uma Hora do Conto, com a participação
de um grupo de teatro
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Passeio de Final de Ano Letivo
Atividade: Visita à Kidzania
Local: Lisboa
Público Alvo: Pré-Escolar
Pretendemos levar as crianças a este parque temático, onde
poderão brincar como adultos e adquirirem novos conhecimentos.

Atividade: Visita ao Parque
Zoológico da Maia
Local: Maia
Público Alvo: Creche (salas 5/6)
Pretendemos
despertar
a
curiosidade natural que as
crianças têm pelos animais e
dar-lhes a conhecer o seu
habitat, como vivem e o que
comem.
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Julho
Festa de Final de Ano Letivo
Atividade: Participação das crianças na Festa Final de Ano
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Creche / Pré-Escolar / Famílias
Esta festa é organizada para as famílias, onde as crianças
apresentam o seu espetáculo, que previamente é preparado e
ensaiado nas diversas salas.
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Homenagem aos Finalistas
Atividade: Jantar de Finalistas
Local: Misericórdia de Ovar
Público Alvo: Finalistas de Pré-Escolar / Famílias /Colaboradoras
Promover um jantar de convívio entre crianças, família e
colaboradoras com o intuito de recordar os bons momentos
passados neste local e homenagear as crianças que vão seguir uma
nova etapa na sua vida.
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Atividades Intergeracionais
Ao longo do ano letivo vamos realizar atividades que envolvam
Crianças e Idosos com o intuito de valorizar a importância da
solidariedade, da convivência e partilha entre as diferentes
gerações.

Infância na Rádio
No ano letivo 2018/2019 vamos iniciar uma parceria com a Antena
Vareira Frequência Modelada (AVFM – Emite em 98.7 FM),
participando num programa. Teremos a participação de crianças da
Resposta Social de Pré-Escolar e de Educadoras.
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Escola de Pais - Ações de Sensibilização
Durante o ano letivo vamos realizar ações de sensibilização
direcionadas aos Encarregados de Educação/Família.
Creche
Tema: Ansiedade de separação
Formadora: Psicóloga
A ansiedade de separação é encarada como uma característica que
faz parte do desenvolvimento infantil, refere-se às preocupações da
criança relativamente ao afastamento ou perdas das pessoas de
referencia na sua vida.
Tema: Relaxamento e Bem-Estar
Formadora: Terapeuta Ocupacional
A massagem é um conjunto de técnicas que se aplicam a qualquer
criança.
As vantagens são: estimular, aliviar, interagir e relaxar.
Para além de todas estas vantagens é de ressalvar que também
proporciona ao cuidador benefícios como acalmar e relaxar,
aumentando a sua confiança em relação à criança.
O humor de ambos os intervenientes sai ganhando uma vez que é
uma atividade gratificante que os tira da rotina diária.
Pré-Escolar
Tema: O impacto das emoções no desenvolvimento da
personalidade
Formadora: Psicóloga
As emoções influenciam a vivência da criança ao longo do seu
desenvolvimento. Se transmitirmos aos pais o conhecimento da
indução de estímulos emocionais nos comportamentos dos seus
filhos, estamos a potenciar equilíbrio emocional, favorecendo a
autoestima e a tomada de decisão consciente nas crianças.
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Outras Oportunidades Educativas
No decorrer do ano letivo e de acordo com os Projetos Curriculares
de Sala muitas outras atividades vão surgir com base nos interesses
e necessidades das crianças.
Poderemos também participar em outras atividades propostas por
outras entidades tais como: Serviço Educativo da Câmara Municipal
de Ovar, Escola de Artes e Ofícios, Museu Júlio Dinis, União de
Freguesias, Polícia de Segurança Pública, Fundação de Serralves,
Dolce Vita, Programa “Ler Mais”…
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Estamos rodeados de meninas e meninos
felizes …

Para esta felicidade o
Jardim de Infância
continua empenhado.
Família,
continuem com o vosso

carinho, proteção, mas
acima de tudo com o vosso

AMOR!!
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Inauguração de novo equipamento

Aulas de Natação para Crianças do Pré-Escolar no
último trimestre de 2019

Nota: Projeto em aprovação na Câmara Municipal de Ovar e candidatura a financiamento
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A Santa Casa da Misericórdia de Ovar foi fundada em 29 de janeiro
de 1910 e é uma das mais prestigiadas instituições do Concelho de
Ovar. A ela devem-se algumas das mais importantes obras realizadas
no Concelho de Ovar, de cariz Social, Humanitário, Cultural, no
âmbito das áreas da Saúde e Educação e ainda ao nível da
recuperação e preservação do património imobiliário.
Em 1922 é fundada a Creche – Asilo – Escola Pedro Chaves.
Atualmente, funciona no mesmo edifício centenário, tendo, ao
longo dos anos, sido alvo de atualização e modernização com o
objetivo de dar resposta às necessidades da sociedade.
Em 2007 entraram em funcionamento as atuais instalações da
Creche e Receção, após significativas obras de melhoria dos
serviços.

Santa Casa da Misericórdia de Ovar
Rua Dr. Francisco Zagalo, 228
3880—225 Ovar
256 579 940
www.misericórdia-ovar.pt
geral@scmovar.pt

