
“A Educação pré-escolar é a primeira etapa da Educação Básica no 
processo de educação ao longo da vida. Sendo complementar da ação 
educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, 
livre e solidário”. 
In “Orientações Curriculares, 1997. Ministério da Educação 

A Cáritas Diocesana de Coimbra tem como principal objetivo ter crianças 

e famílias FELIZES desenvolvendo um projeto pedagógico integrado e 

integrador, assente em valores e princípios firmes, com perspetivas 

educativas diferenciadas que respeitem a individualidade e o ritmo de 

crescimento de cada criança, que valorize a ligação entre a Instituição e a 

família através da cooperação quotidiana e da participação em atividades 

que envolvam os pais e a comunidade. 

A qualidade é simultaneamente um compromisso e um desafio 

permanente, tanto ao nível do acompanhamento educativo das crianças, 

através de profissionais habilitados e com formação regular, como dos 

serviços prestados e da atenção dispensada aos familiares, mas também ao 

nível das instalações e equipamentos, domínios onde é efetuado um 

investimento contínuo. 

O Jardim de Infância N.ª Senhora dos Milagres dispõe de salas 
diferenciadas para crianças em idade pré-escolar, com projetos 
curriculares adequados às faixas etárias e respetivos grupos, que incluem 
os domínios motor, cognitivo, da linguagem e o sócio emocional, bem 
como as rotinas e os aspetos básicos relacionados com a satisfação das 
necessidades físicas e emocionais da criança. 

Consulte o projeto educativo e regulamento disponíveis no equipamento. 

AS MINHAS NOTAS 

Nome d@ Educador@: _____________________________________________ 

Nomes d@s Auxiliares: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Sala: ___________________________________________________________ 

Outras informações: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



JARDIM DE INFÂNCIA 

Horário de Funcionamento: 2ª a 6ª feira das 7h30m às 19H00m. 
Controlo de acessos: código pessoal e intransmissível. 
Período da manhã:7h30/9h30 I Período da tarde:16h00/19h00. 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

Cada criança deve fazer-se acompanhar sempre de uma mochila com: 

 1 muda de roupa completa, incluindo: camisola/t-shirt, calças/saias, 
collants/meias, cuecas, de acordo com estação; 

 Bibe identificado; 

 Boné/chapéu; 

 Pente /escova; 

 Saco para roupa suja; 

 Garrafa de água. 
 

Todos os pertences devem ser devidamente identificados. 

ALGUMAS REGRAS 
Para o bom funcionamento do JI e garantir o menor prejuízo das crianças, 
importa observar algumas regras: 

 Entrada até às 9h30. 

 Entrada até às 10h00 (em casos excecionais, com parecer da Diretora 
Técnica).  

 Entrada até às 12h00 (devidamente justificado e com aviso prévio à 
Educadora da sala). 

 Entrada até às 14h00m (devidamente justificado, com aviso prévia à 
Educadora de sala e com refeição tomada). 

 As crianças só podem sair acompanhadas do encarregado de educação 
ou de pessoas indicadas por este (maiores 18 anos), sendo necessário 
apresentar previamente fotocópia do BI ou cartão do cidadão. 

 A saída da criança após o horário de funcionamento (19h00) está sujeita 
ao pagamento de multa, nos termos do regulamento interno. 

 A criança deve tomar o pequeno-almoço em casa, uma vez que o Jardim 
de Infância apenas disponibiliza um suplemento alimentar até às 
9h30m. 

 Para administração de medicação é necessária declaração médica com 
indicação da posologia e respetivos horários de toma. 

 Em caso de doença infetocontagiosa, é obrigatória uma declaração 
médica que autorize a frequência da criança. 

 

ROTINAS 
As rotinas diárias variam consoante as idades das crianças, mas 
compreendem-se nos seguintes intervalos de horário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO PARENTAL 
O plano de atividades para o ano letivo 2012/2013 inclui diversas iniciativas 
também alargadas aos pais e encarregados de educação. 

 
 

SEJA UM DE NÓS! 

HORAS ATIVIDADE 

07h30 – 09h00 Acolhimento-CAF 

09h00 – 12h00 Componente letiva 

12h00 – 13h00 Higiene e Almoço-CAF  

13h00 – 15h00 Higiene e Sesta-CAF 

15h00 – 17h00 Componente letiva 

17h00 – 17h30 Higiene e lanche-CAF 

17h00 – 19h00 Saída –CAF 

ATIVIDADES DATA 

Reunião de Pais 26 de setembro de 2012 

Festa de Acolhimento- Eucaristia 06 de outubro de 2012 

Feira dos espantalhos 20 de outubro de 2012 

Feira do outono 26 de outubro de 2012 

Magusto 09 de novembro de 2012 

Festa de Natal 21 de dezembro de 2012 

Campanha “De mãos dadas por um mundo 
solidário”. 

2 a 31 de janeiro de 
2013 

Desfile de Carnaval na Baixa da Cidade de 
Coimbra 

11 de fevereiro de 2013 

Festa do Dia do Pai 18/19 de março de 2013 

Dia da dança 05 de abril de 2013 

Festa do Dia da Mãe 05 de maio de 2013 

Festa de Finalistas 14 de junho de 2013 

Festa de Final de ano letivo 28 de junho de 2013 


