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Fundação AFID Diferença 

Creche, um espaço de  crescimento… 

 “Será que a principal função da creche é mudar fraldas e dar papinha?” 

Sim, também passa por aí, mas é muito mais do que isso… Além da creche dar resposta às 

necessidades das famílias, assume também um papel importante  para o percurso e desen-

volvimento das nossas crianças. 

Os educadores não se assumem como protagonistas neste processo , no entanto, desempe-

nham um papel importante lado a lado com a família. A creche permite que as crianças  

tenham a oportunidade de passar por várias experiências que contribuem para o seu desen-

volvimento a nível emocional, físico, social e cognitivo  para a sua construção enquanto pes-

soa.  

Quanto mais cedo a criança começar a frequentar a escola, maior a possibilidade de que 

tenha um bom futuro, desenvolvendo a linguagem, movimentos e exploração do ambiente.  

A interação com diferentes adultos e diferentes crianças provoca um intenso conhecimento 

que contribui para novas construções das suas habilidades físicas, cognitivas e emocionais, 

criando e fortalecendo a sua identidade e o seu pleno desenvolvimento integral. 

Com o passar do tempo a educação de infância passou a ser vista com outros olhos, e pas-

sou a ter objetivos educacionais explícitos, com propostas pedagógicas, onde o trabalho do 

educador tem uma intencionalidade educativa. 

Testemunho 

A Maria tinha 16 meses de idade quando iniciou o seu caminho na AFID. A Inês quando fez 8 meses de vida, seguiu os passos da irmã 

e iniciou também a sua caminhada na AFID. O 1.º dia de Escola de um filho é sempre um dia marcante na vida de uma mãe. O nervo-

sismo, a ansiedade e até algumas lágrimas são inevitáveis. Desde cedo, que eu e o meu marido sabemos aquilo que queremos que a 

Escola represente na vida das nossas filhas.  

Hoje, a Maria tem quatro anos, frequenta o Pré– Escolar e a Inês tem dois anos e frequenta a Sala dos 2 anos B e a AFID é, sem dúvi-

da, a Escola que continuamos a querer para as nossas filhas. 

Como mãe, sinto que na AFID é dado espaço a cada criança, através de inúmeras experiências e aprendizagens, a oportunidade para 

que cada criança aprenda a gostar da Escola e sinta que esta, é um lugar verdadeiramente importante para ela e onde pode ser Feliz.  

Sei que a Maria e a Inês já dão significado a Escola, pois no dia-a-dia, elas têm espaço para realizarem aprendizagens significativas e 

gratificantes e, acima de tudo, têm espaço para criarem laços afetivos  com os pares e com os adultos que as rodeiam, baseados na 

confiança nos outros e nelas próprias. 

 Valorizo muito todo o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social que as minhas filhas têm demonstrado e reconheço todo o mérito 

no trabalho desenvolvido pela Equipa AFID, nesse sentido. Reconheço que a AFID faz, acima de tudo, um trabalho verdadeiramente 

consistente no que concerne ao desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas, que visam estimular e incentivar as crianças a 

descobrirem o mundo que as rodeia, os outros e a si próprias e a prepara-las para o futuro. 

Sou verdadeiramente grata a todas as Educadoras e Auxiliares, por acolherem de uma forma tranquila e 

responsável as minhas filhas e por cuidarem de ambas com carinho, respeito e amizade.   

Muito Obrigada!!!   Cláudia Lameirinhas 
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CRZ 

Atividades 

Setembro traz sempre o início de um novo ano letivo. 

Setembro é um mês de recomeço. De começar de novo, de preparar espaços e 

salas com apreço e dedicação, de estabelecer novas relações, conhecer novas fa-

mílias, aprofundar laços com famílias que já nos conhecem, abrir os braços mais 

uma vez e acolher cada criança, apaziguar corações de pais e dar colo aos seus 

bens mais preciosos... 

Foi assim que se passou o mês de Setembro na nossa/vossa creche do CRZ.  

Foram dias de explorar materiais, de conhecer os adultos, as famílias e o espaço da 

creche, que será uma continuidade da família de cada criança. Apesar de algum 

choro e lágrimas, rapidamente superadas, divertimo-nos muito com as propostas 

de brincadeira no exterior, sem esquecer a exploração da atividade extra curricular 

do yoga.  

Vivenciámos cada momento com tranquilidade, sempre com o objetivo de criar-

mos relações sólidas, seguras e de confiança entre adultos e crianças, mas princi-

palmente entre a creche e as famílias.  

Neste mês de regressos e reencon-

tros, tivemos uma grande novida-

de na nossa creche… o nosso par-

que exterior! Aos poucos, tem 

vindo a ser remodelado, foi colo-

cada uma grande extensão de rel-

va artificial, o baloiço colocado 

num novo espaço e, toda a área 

levou uma grande intervenção por 

parte da nossa equipa de manu-

tenção e da AFIDGreen.  

Novidades Aniversários | Setembro 

Carolina | 2 Santiago M.| 3  

Salvador | 
21 

Mariana| 5 Rodrigo | 9 

Santiago 
S.| 4 

Rita| 
11 

Joana|  
25 

Alice| 
29 

Aniversários | Outubro 

Mª Constança| 7 

Maria| 11 Lara| 12 Benedita| 14 

Guilherme| 16 
Gabriela| 17 Giselle| 31 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

E depois de um mês de férias, em que as famílias estiveram ainda mais unidas, a forta-

lecer os laços que as unem… eis que o regresso à creche chegou! 

Para alguns é um regresso a um local já conhecido, onde tudo já lhe é familiar. Para 

outros é tudo novidade, novos locais, novos cheiros, novas pessoas, novas rotinas.  

A equipa da creche veio cheia de força para receber quem veio com muita vontade de 

regressar... E também para quem veio com vontade de continuar de férias. Ah pois, 

acontece muito. Quem não gosta de estar de férias?  Todo o dia em família, dormir até 

tarde, passear, ir à praia, piscina, e acima de tudo ter os adultos só para si.  

Mas a creche tem o dom de cativar. Porque sabemos que aqui também encontram 

coisas boas. Os amigos que tanto gostam, jogos e brincadeiras que os fazem crescer e 

surpresas que vão acontecendo quando menos esperam. A equipa esforça-se por sur-

preender. 

Já houve tempo então para receber e apoiar as novas crianças e famílias, e tentar co-

nhecer o que cada um gosta. 

Já fizemos YOGA BABY, e claro que gostamos muito. Tanto que vamos passar a ter YO-

GA na creche às sextas feiras. Já fomos ao jardim e até tivemos uma manhã de simula-

cro de incêndio. Não dizemos que os adultos estão sempre a surpreender? E estivemos 

impecáveis, como seria de esperar de uma creche assim! Até já! 

"H2óó" vai acordar…” 

Teatro para bebés 

No princípio era a água, era 

o embalo, o aconchego... 

Depois as brincadeiras, o 

chapinhar do banho, a ma-

gia das gotas, o som do mar, 

o frio nos pés ao tocarem as 

ondas.  

TEATRO INDEPENDENTE DE 

OEIRAS 

Rua Doutor José Joaquim de 

Almeida, 2) - Oeiras |213 020 003 

Em família O nosso pedacinho de céu  

Preparar a creche para os bebés é uma tarefa que 

enche toda a equipa de orgulho. É o momento de 

criar novamente um ambiente acolhedor,  de pen-

sar com muito cuidado no que vai ser melhor para 

cada grupo em geral e para cada criança em parti-

cular. Todos os anos a história se repete. Mas há 

coisas que é bom manter. A qualidade do que faze-

mos é uma delas. Confiamos que fizemos o nosso 

melhor para receber as classes de 2017-2018! 

Aniversários 

Matilde| 1 

Gustavo | 10 

Jasmim| 13 

Íris | 29 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

 O inicio do ano letivo 2017 foi assim... 

As férias chegaram ao fim e as rotinas começaram a fazer parte do dia a dia outra 

vez. O regresso à creche foi vivido com alegria, entusiasmo mas também ansieda-

de, é um momento de reencontros. Muitas saudades, algum desespero, longe 

dos pais com quem tiveram um mês, não é fácil!!  

Mas a equipa esteve de braços abertos para receber todas as crianças e às vezes 

como um polvo, inventaram braços para acolher todas as angústias tão naturais 

deste inicio de ano. Este ano com a abertura de uma sala nova esta fase foi mais 

prolongada, o choro, a frustração das novas crianças exigiu mais de nós, mas 

estamos aqui para elas e para que tudo se vá amenizando de forma mais harmo-

niosa possível. Aos poucos...daqui a uns dias, meses, esta experiência vai se tor-

nando boa, ao ponto de quando as famílias as vierem buscar não quererem ir 

embora.  

É sempre assim...mas é tão bom voltar a vê-los, mais crescidos, com novas auto-

nomias, novas brincadeiras. Temos 4 salas, o berçário, 1 ano A, 1 ano B e os 2 

anos, todas elas diferentes, com crianças muito distintas, este mês foi tempo de 

conhecê-las melhor, as suas conquistas, as suas interações, foi tempo de criar 

laços de afeto para que todo um trabalho pedagógico se desenvolva da melhor 

forma possível. E se alguma coisa não correu tão bem, pedimos desculpa, tenta-

mos fazer o melhor pelas crianças e famílias, mas com dois braços cada uma de 

nós, mesmo que nos transformamos em polvo, não temos super poderes. Dese-

jamos um bom inicio para todas as famílias e às novas uma saudação especial e 

sejam bem vindas.                                                       Voem e sejam muito felizes! 

Aniversários 

Leonor C. Diogo M. |14 

Henrique Mariana |30 Aléxis 26 

Joana L.|23 

Breves 

Setembro foi também o mês 
das novas experiencias e, 
por isso, tivemos a colabora-
ção da escola SUNSHINEYGA 
para uma aula experimental 
que todos adoramos. Obri-
gada professora Cláudia pela 
aula. 

Sessão de fotogra-

fias – 12 e 13 de 

outubro  

Dia mundial da ali-

mentação – 16 de 

outubro 

Dia das Bruxas—30 

de outubro  

Inicio das atividades 

extracurriculares 

Agenda 
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