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Fundação AFID Diferença 

O MEU FILHO ESTÁ DOENTE… E AGORA ? 

As crianças ficam doentes... 

“A creche ou infantário fazem a delicia de qualquer bactéria ou vírus...Muitas 

crianças juntas, em ambientes fechados, num clima frio.” Estas podem ser al-

gumas das razões pelas quais as crianças ficam doentes, associando ao seu sis-

tema imunológico ser ainda imaturo. É certo que as crianças ficam muitas ve-

zes doentes, indisposições e quadros de infeções fazem parte do universo da 

escola. Estas infeções podem ser de origem viral ou bacteriana. Num quadro 

viral, a febre ou mal-estar geral passa entre três a cinco dias, por vezes não ne-

cessita de nenhum tratamento específico. Num quadro bacteriano exige um 

tratamento especifico, o mal-estar pode ser localizado e exige a toma de um 

antibiótico, o período prolonga-se até sete dias ou mais. Ambas as infeções 

podem contagiar por meio de secreções das vias aéreas. Por serem de fácil 

transmissibilidade é fundamental a higienização dos espaços, brinquedos e  

mãos, de forma a minimizar os riscos individuais e propagação da doença.  

Questões que surgem… 

À família  
O meu filho está bem para ir à escola? Fico em casa? Vou ao médico? O que faço? 
Estas podem ser algumas questões que os pais colocam, entre outras. A maioria das decisões são tomadas 

logo pela manhã porque a criança acordou doente, sem saber ao certo o que fazer, os pais tomam a deci-

são que lhes parece a mais acertada. Por vezes, pedem opinião aos médicos por telefone, aos técnicos na 

escola, antes de saberem identificar o que se trata. Outras vezes é a escola numa atitude preventiva que 

informa da existência de doenças contagiosas. A maioria das famílias tem um plano alternativo para quan-

do a sua criança fica doente, incluem pessoas, que salvaguardam a situação. Mas nem todas as famílias 

possuem este suporte e torna-se um constrangimento a ausência no trabalho.  O estado de doença, o bom 

senso e o respeito cívico, determinam sempre a decisão de levar ou não o filho para a escola. 

À Escola 
Devo receber a criança ? Será contagioso?  
Não possuindo certezas do estado de saúde das crianças, só com confirmações, declarações passadas pelos 

médicos, na escola também surgem questões. No entanto, a escola tem legitimidade para recusar uma cri-

ança doente, salvaguardando sempre o risco de contágio às outras crianças. Uma criança que apresenta 

febre, diarreia e vómitos, doenças de infância (varicela, escarlatina, etc.) não pode ir à escola, sendo o tem-

po de permanência em casa estabelecido pelo médico. À escola cabe informar, sempre que existam doen-

ças de contágio e tomar as medidas de prevenção necessárias, de acordo com o plano de contingência. 

Também na escola deve imperar o bom senso e o respeito, salvaguardando sempre o bem-estar da criança. 
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  VENTEIRA 

As nossas atividades 

Depois de um mês de adaptações e reencontros  o outubro chegou sem 

pressas, com bom tempo, folhas a voar no jardim e pouca chuva, foi possí-

vel viver o outono no exterior! Com muita brincadeira e partilha. 

Em todas as salas, as rotinas tomaram valor acrescido e novas experiên-

cias foram vivenciadas; pinturas, massa de modelar, desenhos, histórias, 

movimento, exploração livre e muitas outras atividades,  fizeram parte do 

nosso dia a dia. 

Este mês demos as boas vindas à professora de música, a Raquel, que tem 

uma voz linda, melodiosa, quando canta...encanta. Também demos as 

boas vindas à nova professora de Yoga, a Cláudia, que tem contribuído 

com as suas aulas para espalhar a tranquilidade. 

Chegou à creche...o dia das bruxas! Buuuu! A nossa creche ficou assom-

brada, havia esqueletos a tomar chá, fantasmas e uma bruxa a descer pe-

lo teto. Todos participaram na festa do Dia das Bruxas, até os bebés vie-

ram espreitar.  O nosso refeitório ficou escuro e as luzes das velas ilumina-

ram as nossas mesas fantasmagóricas, com aranhas. Houve doces que os 

pais trouxeram de casa e muitas travessuras ,  dançámos ao som de músi-

cas de terror entre bruxas  e fantasmas… foi um dia muito divertido! 

Atividades extracurriculares 

Breves Agenda 

Lanche de São Marti-

nho| 10 sexta-feira às 

16h30 

 

Teatro Espaço Cativar– O 

patinho feio| 28 terça-

feira às 10h 

Aniversários 
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Martim|2 Diogo|16 

Maria|16 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

A creche e o pré-escolar, no dia 16 de outubro, celebraram o Dia Mundial da Alimenta-

ção, através de um conjunto de atividades que tiveram como principal objetivo alertar 

para os alimentos que nos fazem bem e, os que não nos fazem tão bem, mas que gosta-

mos muito de comer... 

Assim, as atividades foram inúmeras desde, o visionamento de diversas histórias como a 

de uma certa lagartinha muito, muito comilona, à construção de uma roda dos alimentos 

gigante, o distinguirmos  alimentos saudáveis de alimentos não saudáveis, à ida à merce-

aria para escolher e comprar fruta, a qual puderam tocar, provar, cheirar e sumos de 

fruta elaborar! E que deliciosos ficaram...huuummm, nham, nham! Até brindaram com 

um tchim, tchim! 

Foram atividades que proporcionaram às crianças do CRZ experiências  saborosas e mui-

to muito divertidas! 

Obrigada a todos os pais pela colaboração para a realização e promoção destas ativida-

des. 

O dia 31 de outubro chegou à creche CRZ  de uma 

forma muito especial...fomos invadidos por sombras 

e fantasmas que assombraram este dia tão horripi-

lante!! Boooohhhh… 

As crianças vestiram os seus fatos assustadores e 

divertiram-se a ir às outras salas e à sede pregar 

partidas e receber alguns doces.  

À tarde, deliciaram-se com um lanche de arrepiar... 

Boooohhhh… 

Comemorações do mês Aniversários 

Pedro | 08 
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Maria Carolina | 08 

Joana | 12 Lucas | 17 

Leonor | 27 

Beatriz | 07 

Ana Filipa | 17 

Miguel | 28 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/


newsletter | novembro 2017 

GERAÇÃO 

O que fizemos 

Outubro, mês de retomar em pleno as rotinas, que em todas as idades são tão impor-

tantes para o sentimento de segurança e auto-regulação das crianças com quem traba-

lhamos. A professora Raquel, já conhecida de anos anteriores, regressou e com ela no-

vos ritmos e canções que convidam a cantar e dançar. Numa vertente mais zen, este 

ano letivo temos uma nova atividade, Yoga Baby, em parceria com a Escola Sunshine 

Yoga. Gostamos muito da professora Cláudia, seja bem-vinda à nossa creche. temos a 

certeza que fizemos uma boa escolha. Após apenas algumas sessões, já temos bebés de 

1 ano a fazer várias posições de YOGA, e os mais crescidos a responder ainda com mai-

or rapidez aos pedidos da professora e são por isso um motivo de orgulho para nós. 

No berçário recebemos mais dois amigos, o grupo já se está a compor, qualquer dia já 

começam a criar laços entre eles e maior cumplicidade, nascendo amizades que espe-

ramos durem muito tempo e os acompanhem pela vida fora. 

Na Sala 1-2 anos já começamos a fazer mais atividades de grande grupo, uma delas é o 

lanche da manhã (fruta). Já introduzimos a fruta sólida e é mais uma oportunidade de 

criarem espírito de grupo e autonomia. 

A Sala 2-3, tem sempre os maiores artistas do último dia do mês (dia de virem vestidos 

como quiserem). Este mês coincidiu com a celebração do Dia das Bruxas, e a sala ficou 

repleta de bruxas e vampiros. Tivemos muito cuidado com as dentadas neste dia… 

Até breve e boas leituras! 

As famílias da creche foram 

mais uma vez convidadas a 

assistir e participar na aula 

aberta de música dinamiza-

da pela professora Raquel 

da Invento Musical. obriga-

da a todos pelo agradável 

final de tarde, e à Raquel 

pela disponibilidade. 

Aula aberta Atividades Intergeracionais  

Retomámos também as tão esperadas atividades 

intergeracionais, participámos em várias com os 

nossos avozinhos do coração. Desde histórias a 

canções mimadas e na última sexta feira participá-

mos no baile mensal. Tivemos direito a discoteca 

privada. A avó Helena foi buscar o reportório de 

canções tradicionais portuguesas 

e animou assim a manhã. Obriga-

da por estes momentos únicos de 

mimo e colinho. 

Aniversários 
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Francisco| 3 

Lucas | 22 

José Maria| 30 

Henrique| 8 
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