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Fundação AFID Diferença 

Crescer com Valores na Creche 

 Como tudo começou... 

Durante muitos anos as mães eram as principais figuras na vida 

das crianças, assumiam toda a responsabilidade pelos cuidados 

prestados. Com a emancipação da mulher no mercado de traba-

lho, o papel de pai e de mãe foi sofrendo transformações e houve 

necessidade de entregar as crianças aos cuidados de outrem. Sur-

giram, assim, as primeiras instituições, denominadas de creches. 

Inicialmente, as creches tinham como funções proporcionar à cri-

ança cuidados de saúde, alimentação e higiene. A evolução da 

creche provocou muitas alterações, a mais importante permitiu 

promover um adequado desenvolvimento da criança. Atualmen-

te, é considerado um recurso essencial para as famílias, tendo 

como principal função cuidar e educar a criança (Conselho Nacio-

nal de Educação, CNE 2008). 

A creche e o desenvolvimento da criança 

No cuidar e educar estão intrínsecos os valores. O dia-a-dia de uma criança na creche está natural-
mente centrado em momentos práticos, que se prendem com os direitos prioritários: a alimentação, o des-
canso e o brincar. No entanto, todas as atividades diárias, até as rotinas possuem conteúdos educacionais. 
Desta forma, os momentos vividos na creche são aprendizagens significativas, o acolhimento, o dar colo, o 
carinho, possuem um envolvimento tanto emocional, como verbal. O simples trocar a fralda, ajudar a co-
mer, a calçar os sapatos, são gestos de comunicação entre o adulto e a criança, nos quais há uma troca pro-
funda de sentimentos e conhecimentos. Nesses momentos estimula-se a criança a ser autónoma, responsá-
vel. Todas as experiências vividas, são momentos de aprendizagens e não há um ensino, seja de um 
conhecimento ou de uma rotina, que não se traduza numa atenção afetuosa, alegre, disponível e 
promotora da progressiva autonomia da criança. Por outro lado, as oportunidades de relações oferecidas 
na creche entre educadores e crianças e crianças entre si, sem laços familiares, diferem daquele que se 
recebe em casa. A creche entendida como instituição educativa, constitui-se como o primeiro local em que 
a criança vivencia situações de inclusão. É agindo e interagindo com os outros e com os objetos que a 
rodeiam, que a criança constrói o seu conhecimento, inclusivamente sobre si mesma, e que desenvolve as 
bases para estruturar a sua personalidade. Estas interações com o meio físico e social, resultantes da 
própria ação da criança sobre o meio, constituem experiências de carácter físico, cognitivo, social ou afetivo 
que contribuem, de forma integrada, para o seu desenvolvimento (Piaget, 1966). As brincadeiras em grupo 
são a melhor experiência de socialização. A creche afid Kids procura proprcionar à criança um ambiente  de 
segurança, confiança, explorando vivências, no qual resultará um ser afetuoso, responsável, colaborativo e 
integrador. Todos juntos construímos a diferença, com um propósito de um mundo melhor. 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

O mês de fevereiro foi um mês pequenino mas muito preenchido 

com atividades e brincadeiras.  

No “Dia dos Namorados” comemorámos o dia do amor e da compre-

ensão, um dos direitos da criança que é vivenciado ao longo do ano 

por todos nós, mas que neste dia esteve em destaque. O ambiente 

da creche ficou amoroso, cada criança partilhou com um adulto um 

coração num mural e havia corações espalhados por toda a creche. 

Os nossos docinhos fizeram um doce para a família. Cada criança fez 

uma caixinha com bombons de chocolate e um separador para livros. 

Durante a tarde, realizámos um baile da amizade, dançámos, brincá-

mos e partilhámos um bom momento. 

A boa disposição continuou até ao Carnaval, o dia mais esperado do 

mês chegou. A nossa creche  foi invadida por personagens animadas, 

cada uma mais disfarçada que outra. A sala dos 2 anos transformou-

se num sambódromo, enquanto o cortejo não estava preparado.  

Pouco a pouco, as personagens alinharam-se e em desfile seguiram 

até ao Parque Angola, onde brincaram durante toda a manhã. 

Brincar ao Carnaval 

 

Vou brincar ao Carnaval  

Neste dia especial 

É tão engraçado 

Andar mascarado 

Canção Agenda 

 

Aniversários 
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Tiago|3 

19| 

Dia do Pai 

 

20| 

Primavera 

 

24| 

Teatro “Afinal o  

Caracol” 

Bianca|20 

Diego|15 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

Em fevereiro tivemos uma surpresa fantástica. Dois patos selvagens resolveram adotar 

o Jardim Geração como sua casa e têm feito as delícias das crianças. Na primeira visita 

que lhes fizemos ficaram um pouco assustados com tanta agitação, mal sabiam eles 

que tinham escolhido o Jardim de uma Creche cheia de crianças curiosas e aventureiras 

que querem abraçar os patos e dar-lhes comida… pois, mas os patos não desistiram e 

no dia seguinte voltaram. E cá estão eles, lindos, a condizer com tudo no Geração. De-

sejamos muito que fiquem por muito tempo, agora que já se habituaram ao frenesim 

da criançada. Esperamos pelo chegar da primavera para também os bebés do berçário 

poderem ir conhecê-los. 

Além das visitas aos patos (que ainda não têm nome), das brincadeiras no jardim, e das 

aventuras que vamos vivendo na sala, este mês os pais têm vindo à creche às reuniões 

individuais para saberem como estamos a crescer e a aprender coisas novas. Ficaram a 

saber que vamos ser ainda mais saudáveis, com o “projeto” que vamos começar das 

bolachas feitas em casa pelas famílias. Adeus bolachas de pacote, não vamos ter sauda-

des tuas… 

O Carnaval veio terminar o pequenino fevereiro, com disfarces escolhidos por 

quem?!?! Dia 24 à tarde recebemos as famílias para um desfile Pais e Filhos. E a partir 

de agora um dia por mês vai ser dedicado à fantasia e imaginação da criança...Vamos 

ver até onde vai a criatividade de cada um! Podem vir vestidos como quiserem e os pais 

deixarem, claro!!! Até já... 

 Em família Atividades Intergeracionais  

Pela primeira vez este ano letivo os pequeninos  foram 

sozinhos fazer uma Atividade Intergeracional à  Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). Bem, sozinhos, 

sozinhos não...os crescidos da sala do lado é que desta 

vez não foram. Vimos animais, dissemos o que eram e 

como falavam. O Carnaval também foi uma oportunidade 

para partilhar momentos bons com os avós do coração 

que nos dão tanto carinho. Desfilamos todos juntos nu-

ma grande festa cheia de cor e música. O Carnaval é mes-

mo para todas as idades. 

Aniversários 
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Daniela | 8 fev 

Clara | 19  
Margarida | 22 

Rodrigo| 11 

Beatriz | 17 Lourenço | 12 
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CRZ 

O tempo dos disfarces e das máscaras chegou com o mês de fevereiro e nas salas ouvi-

am-se murmurinhos sobre que máscara cada um iria escolher! 

No dia 22, a sala de Pré-escolar recebeu a visita dos amigos do Jardim de Infância Alto 

do Moinho, para conhecerem a nossa escola e participarem numa atividade conjunta 

de construção de máscaras e terminaram a visita conhecendo a quintinha da AFID! Os 

nossos novos amigos voltaram para a sua escola muito satisfeitos e deixaram o convite 

para também irmos conhecer a escola deles!  

Brincadeira e muita folia, foi o que caracterizou o nosso Carnaval! Foi dia de reparar 

asas a borboletas, pentear princesas, desenhar bigodes a piratas, coelhos e joaninhas, 

pintar narizes a Minnies e Mickeys e arranjar espadas a príncipes… a imaginação foi o 

limite! Neste dia também não faltou o tradicional desfile pela AFID… 

À tarde, o nosso recreio foi um jardim mágico de cores, fantasia e de muita brincadeira 

entre pequenos e graúdos (nem o baralho faltou)! 

E foi a brincar que, os nossos meninos exploraram o Carnaval, divertindo-se com novas 

texturas e brincadeiras, entre bolas coloridas, serpentinas e confetes, espalhando gar-

galhadas e muita diversão entre todos. É esta a magia da infância! 

Dia dos Namorados ou Dia dos Amigos? 

Neste dia, especialmente dedicado aos afetos, como o amor, a amiza-

de, o respeito, a tolerância, a compaixão, a solidariedade e todos os 

que nos permitem viver em harmonia com os outros, o amor foi vivi-

do de diversas formas pelas nossa crianças, com brincadeiras, jogos e 

pastelaria de elevada qualidade! 

É que as crianças só têm namorados a brincar, os verdadeiros namo-

rados são mesmo... os nossos pais, pois: 

- O amor é o pai e a mãe e o que sentimos por eles. 

- E o pai e a mãe também sentem amor por nós! 

As nossas crianças levaram uma pequena lembrança para lhes ofere-

cer e lembrar que todos temos Direito ao Amor! 

Comemorações do mês Aniversários 

Gonçalo| 12 
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Mafalda | 12 

Íris | 14 Madalena | 17 João | 22 

Manuel | 12 

Gonçalo | 25 Margarida | 28 Duarte | 27 

Atividades que desenvolvemos 
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