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1. Introdução 

 

O trabalho educativo do Colégio Bomfim, baseia-se nos objetivos gerais da Lei-Quadro da Educação 

Pré-escolar, na Lei de Bases do Sistema Educativo, nas Orientações Curriculares da Educação Pré-

Escolar e respetivas Metas de Aprendizagem do Pré-escolar, assim como, nas premissas de 

educação de bebés em Creches e nos conhecimentos adquiridos ao longo de mais de duas décadas 

de trabalho diário e refletido com crianças. A integração e a articulação de todos estes saberes 

imbuídos dos princípios e valores cristãos que a Fundação preconiza e assume como entidade cristã 

consubstanciam as nossas políticas educativas. 

 

Ambas as áreas de atuação do Colégio - Creche e Pré-Escolar- têm como metodologia de trabalho 

primordial o cruzamento entre o modelo curricular High Scope e a Metodologia do Trabalho de Projeto. 

O presente documento foi elaborado tendo como base e referência o Projeto Educativo do Colégio 

Bomfim para o Triénio 2015/2018 – “ A Brincar também se Aprende…”, os Planos Curriculares de 

sala do Jardim-de-infância e os Projetos Pedagógicos de cada sala da creche no presente ano letivo.  

  

Este ano, tal como nos anteriores, o nosso principal desafio consiste em mantermo-nos fiéis à nossa 

missão de defesa da criança e da família, através da manutenção da nossa identidade como Colégio 

que promove e defende uma educação individualizada pelos valores (o ser mais do que o saber), uma 

educação que estimula e promove tanto a literacia como a criatividade e que defende a família como 

unidade estrutural da sociedade. 

 

2. Apresentação Institucional 

  

Fundação Bomfim, tal como referido anteriormente, pretende ser uma organização reconhecida por 

expressar os valores cristãos e promotora do crescimento e desenvolvimento do potencial de 

realização de cada indivíduo. Simultaneamente, pretende ser uma organização reconhecida a nível 

nacional e internacional, como defensora dos direitos fundamentais dos indivíduos e das famílias, pela 

não discriminação e pela qualidade de serviços que presta junto de todos os que apoia. 
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Pelos seus estatutos, a Fundação Bomfim tem como objeto promover atividades de carácter social, 

cultural e formativo, junto de crianças, jovens, adultos, idosos, e em particular junto daqueles que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, através das seguintes áreas de atuação: 

 

  

  

 

 

 

 

2.1. Caracterização das Respostas Sociais da Infância 

 

Uma vez que este Plano de Atividades diz respeito somente à área de intervenção no domínio da 

Infância (0 aos 6 anos de idade), importa caracterizar com mais detalhe estas duas respostas sociais: 

Creche e Jardim de Infância. 

 

 A Creche do Colégio Bomfim é uma resposta social de natureza socioeducativa, vocacionada para 

o apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças até aos 3 anos de idade, tendo em vista a 

conciliação da vida profissional e familiar dos pais e encarregados de educação. A Creche dispõe de 

berçário, sala de 1 ano, sala de 2 anos, um refeitório, uma sala isolável, um auditório e um recreio. 

Tem capacidade instalada para receber 60 crianças e acordo de cooperação com Segurança Social 

para 40 crianças. 
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3. Objetivos gerais do Colégio Bomfim para 2016/2017 

 

- Desenvolver os objetivos previstos no Projeto Educativo do Colégio “ A Brincar também se 

aprende….Os Valores”: os objetivos previstos em sede de Projeto Educativo serão promovidos em cada 

sala de acordo com as idades, interesses e necessidades de cada grupo.   

 

- Executar as Atividades previstas no Plano de Atividades Sócio Pedagógicas assim como projetos 

ou atividades de interesse relevante que possam surgir ao longo do ano. 

 

- Garantir a oferta e a qualidade das Atividades Extra curriculares assim como das Atividades de 

Enriquecimento Curricular como elemento diferenciador da nossa oferta educativa e promotor da 

igualdade de oportunidades. Nesse sentido continuaremos a desenvolver as atividades de Dança 

Criativa, Inglês e Natação no âmbito das Atividades Extra Curriculares. Relativamente às Atividades de 

Enriquecimento Curricular, manteremos a Expressão Musical e a Ginástica/Psicomotricidade para todas 

as crianças da Creche e Jardim de Infância. Quanto à Hora do Conto, Ciências Experimentais e 

Informática, essas serão desenvolvidas a partir dos 4 anos de idade nas respetivas salas e de acordo com 

calendário a publicar posteriormente.   

  

- Promover o envolvimento dos pais/encarregados de educação na organização e participação das 

diversas atividades promovidas pelo Colégio, no âmbito do Projeto Educativo, tais como: festas e 

comemorações de dias especiais; momentos de avaliação, ações de informação, sensibilização e 

formação, entre outros. 

 

- Melhorar as condições físicas e materiais do espaço físico do Jardim de Infância. 

 O Jardim-de-infância está integrado na Rede Nacional de Educação Pré-escolar e dispõe de 3 salas 

de atividades, um refeitório, uma sala de acolhimento/polivalente, um recreio, um auditório e uma 

sala isolável. Tem capacidade para receber 54 crianças dos 3 aos 6 anos de idade, organizadas em 

grupos horizontais, embora tenha acordo de cooperação somente para 49 crianças. 
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- Promover e organizar iniciativas e atividades de angariação de fundos em prol do trabalho 

educativo do Colégio, tendo em vista uma maior sustentabilidade desta Resposta Social.  

 

- Divulgar de forma mais dinâmica e regular o nosso projeto educativo com vista a um reforço na 

cooperação e partilha de recursos. 

 

4. Recursos físicos, humanos e materiais 

 

Recursos Humanos: o Colégio Bomfim durante este ano continuará a contar com uma equipa técnica 

constituída por 5 educadoras a tempo inteiro e uma educadora a tempo parcial que exerce funções de 

direção pedagógica, assim como uma equipa de 10 ajudantes de ação educativa e uma auxiliar de 

serviços gerais. Esta é uma equipa com uma larga experiência no campo da educação de infância mas 

que no entanto continua motivada e empenhada em fazer mais e melhor em 2016/2017. Para além disso, 

contamos com a preciosa ajuda e colaboração dos serviços gerais de cozinha, limpeza, manutenção e 

serviços administrativos da Fundação.  

 

Recursos físicos e materiais: a este respeito continuaremos a usufruir das instalações da sede da 

Fundação Bomfim sita na Rua da Boavista nº 152, instalações essas adequadas à nossa prática educativa. 

Temos também ao nosso dispor e sempre que necessário duas viaturas de 9 lugares. 

 

5. Plano de Atividades Sócio Pedagógicas para 2016/2017 

 

Para além de todas as atividades letivas diárias, a equipa educativa do Colégio propõe para este ano 

letivo um Plano de Atividades Sociopedagógicas, no qual estão descritas em detalhe as diferentes 

atividades, calendarização das mesmas, respetivos objetivos, recursos humanos, materiais e logísticos a 

utilizar e o envolvimento previsto de famílias e comunidade em cada atividade. Através destas ações 

pretendemos desenvolver e alcançar os nossos objetivos pedagógicos como entidade educativa.  
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PLANO DE ATIVIDADES SÓCIO PEDAGÓGICAS – COLÉGIO BOMFIM 
2016/2017 

  
Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 

comunidade 
Avaliação 

Set. Preparação do ano letivo 
(quadros de rotinas, mapas de 
presenças, quadros de 
aniversários de regras e de 
planeamento, rotina diária) 

Promover a integração e a 
adaptação positiva das crianças; 
Fomentar a socialização e 
autonomia; Promover o respeito, 
partilha, a escolha pessoal e a 
responsabilidade; Assimilar as 
regras de funcionamento do 
colégio; 

 Educadoras Material e equipamentos 
das salas; diversos espaços 
da instituição; 

  As famílias são envolvidas 
neste processo 

 

23 de 
Set. 

 Braga Barroca: visita 
encenada ao Museu dos 
Biscainhos 

 Promover conhecimentos no 
âmbito da história, cultura e 
património local; promover 
sensibilidade estética e artística; 

Educadoras (3-5 anos) Museu dos Biscainhos;   Museu dos Biscainho; 
atividades promovida pela 
CMB 

 

20 a 
27 de 
set. 

Reuniões de pais Apresentar os planos e projetos 
para o novo ano letivo; prestar 
informações sobre a intervenção 
educativa deste ano; recolher 
informações e sugestões; 

DT e Educadoras  Vídeo projetor, 
documentação  
Diversa; 

 Pais e encarregados de 
educação 

 

Out. Chegada do Outono Dar a conhecer as características 
da nova estação; promover a 
exploração sensorial e o contacto 
com a natureza; 

Educadoras  Material diverso    

3 Out. Início das AECs da creche e 
Jardim-de-infância 

Promover a sensibilidade estética, 
musical, expressão corporal e 
artística, formação pessoal e 
social; estimular a imaginação 
comunicação e linguagem da 
criança; 

DT e professores 
das AECs; 
educadoras  

 Equipamentos diversos, 
instrumentos musicais, 
leitores de CDs 

 Akua Fit, London Institute, 
Criativ Studio 

 

Out. Projeto “ Histórias com 
Valor” 
 

 Promover a participação e a 
partilha de valores pelos pais; 
envolver os pais no projeto 
educativo; contribuir para a 
parentalidade positiva; 

Educadoras (1-5 
anos) 

 Sala de atividades, Livros ou 
contos 

As famílias das crianças 
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Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 
comunidade 

Avaliação 

4 de 
out. 

Dia mundial do animal Contribuir para a aquisição de 
conhecimentos na área da vida 
animal, respetivos ecossistemas; 
sensibilizar para a biodiversidade 
e respeito pela natureza 

Educadoras  Material diverso, internet, 
revistas, livros 

   

6 de 
out. 

Dia de Aulas ao Ar livre Consciencializar a comunidade 
educativa para o poder do brincar 
no desenvolvimento da criança do 
valor do Brincar; iniciar o projeto 
educativo “ A Brincar também se 
aprende… Os Valores”; integrar a 
campanha ao nível global de 
prover aulas ao ar livre; 

 DT e educadoras (2 -5 anos) Recursos disponíveis ao 
nível do site da campanha: 
www.diadeaulasaoarlivre.c
om 

 SKIP, Associação Nacional de 
professores (ANP); Projectdirt 

 

14-21 
out. 

Concertos didáticos 
 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades no acesso à cultura 
e iniciativas que promovam o 
desenvolvimento e sensibilidade 
artística; contribuir para o 
despertar da musicalidade nas 
crianças 

DT e educadoras (2-5 anos) Conservatório Bomfim, 
transporte/ auditório 

 Conservatório Bomfim  

10 a 
21  de 
out. 

Apresentação dos Planos 
Individuais  

Partilhar com os pais e 
encarregados de educação os 
planos de intervenção individual; 
promover o envolvimento 
parental no processo educativo 

DT e Educadoras  Documentação do 
processo individual 

 Pais e encarregados de 
educação 

 

17 a 
21  de 
out. 

Semana da Alimentação 
Saudável 

Assinalar o Dia Mundial da 
Alimentação; promover hábitos de 
alimentação e estilos de vida 
saudáveis; conhecer os ciclos de 
vida de alguns dos alimentos 

Educadoras Produtos diversos; 
internet; site 
www.apn.org.pt; Programa 
Nacional para a Promoção 
da Alimentação Saudável; 

 Comunidade  educativa  

17 a 
21 de 
out. 

Campanha de Recolha de 
Alimentos: 
“ Dar faz bem ao coração!”  

Celebrar o Dia de Combate à 
Pobreza e Exclusão Social; 
sensibilizar para a realidade da 
pobreza e vulnerabilidade em que 
algumas famílias vivem; promover 
valores como: partilha, 
solidariedade e cidadania ativa; 

DT, TSS e Educadoras  Cartazes, caixas  Comunidade educativa  

http://www.apn.org.pt/
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Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 
comunidade 

Avaliação 

 25 de 
out. 

Visita livre à Quinta 
Pedagógica de Braga 

  

Promover atividades e 
brincadeiras ao ar livre e maior 
contacto com a natureza; 
Fomentar a exploração sensorial; 
contribuir para a aquisição de 
conhecimentos sobre as 
características da nova estação do 
ano 

DT educadoras (3-5 anos) Autocarro, KITs de viagem, 
crachás, cartas de 
idoneidade 

   

Nov. Projeto Pimpolho Contribuir para prevenção da 
Ambliopia nas crianças entre os 3 
e 4 anos;  

DT, educadoras (3 e 4 
anos) 

Equipa do Colégio  CMB, Hospital de Braga  

11 de 
nov. 

Celebração do Magusto Preservar e valorizar as tradições e 
a identidade cultural; Abordar as 
características da estação do ano; 

Educadoras    Pinhas, Caruma,  Idosos do CD,  

21 de 
nov. 

Celebração do Dia Nacional 
do Pijama 

Assinalar o Dia Internacional da 
Convenção dos Direitos das 
crianças; valorizar a família como 
espaço único e fundamental para 
o desenvolvimento positivo da 
criança; angariar fundos para 
apoiar a infância em acolhimento 

Educadoras   Cartazes, livros, Kit 
enviado pelo Mundos de 
Vida 

 Comunidade Educativa  

28 de 
nov. 

Espetáculo musical “ A bela e 
o Monstro no gelo” 

Promover o desenvolvimento do 
imaginário, criatividade e 
sensibilidade; contribuir para a 
igualdade de oportunidades no 
acesso à cultura 

DT e Educadoras (3 aos 5 
anos) 

 Autocarro, KITs de 
viagem, crachás, cartas de 
idoneidade 

 os pais contribuem com o 
pagamento da entrada e 
da viagem 

 

2 dez. Organizar a Feirinha de natal/ 
Decoração da instituição 

 

Angariar fundos para a compra de 
material didático para a creche e 
jardim de infância; 
Desenvolver a educação estética; 
Valorizar as tradições ligadas ao 
natal 

Educadoras  Material diverso, enfeites 
de natal 

 Pais e comunidade em 
geral    

 

1-18 
de 
dez. 

Contar e explorar a História 
de natal; preparação para a 
festa de natal 

Partilhar valores cristãos 
associados a esta época; divulgar 
a história e o significado do natal 

Educadoras  Livros de Histórias, Bíblias, 
flanelógrafo, DVDs 
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Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 
comunidade 

Avaliação 

14 e 15 
de dez. 

Aulas abertas de música Assinalar a época de natal junto 
dos pais e crianças; partilhar com 
as famílias o verdadeiro 
significado do natal;   

Educadora do Berçário 
e sala de 1 ano 

Professora de Expressão 
musical; Leitor de CDs, 
Instrumentos musicais; 

 Pais e encarregados de 
educação das crianças 

 

17 dez.    Festa de Natal Assinalar o natal como um 
momento de partilha e alegria; 
partilhar com as famílias o 
verdadeiro significado do natal; 
criar oportunidades de 
desenvolvimento da sensibilidade 
artística para as crianças;  

DT, Educadoras (2 aos 
5 anos) 

Material cenográfico 
diverso, adereços, Cds de 
música, vídeo projetor, 
etc; 

  As famílias são 
convidadas a participar 
na festa 

 

5 de 
jan. 

Elaboração de coroas e 
exploração da História dos 
Reis Magos 

Dar a conhecer a origem desta 
celebração; promover a formação 
pessoal e valores como a gratidão 
e generosidade; Preservar e 
valorizar as tradições e a 
identidade cultural 

Educadoras Instrumentos musicais, 
cartolinas, outros 
adereços, leitor de CDs 

    

6 de 
jan. 

Cantar os Reis pelas ruas da 
cidade ou pela instituição 

Reviver a tradição de cantar os 
reis; Preservar e valorizar as 
tradições e a identidade cultural 
assim como a interação com a 
comunidade envolvente 

Educadoras Instrumentos musicais  Comunidade geral  

Fev.  Apresentação das 
Avaliações e novos Planos 
Individuais   

Partilhar com os pais e 
encarregados de educação os 
planos de intervenção; promover 
o envolvimento parental no 
processo educativo 

DT e Educadoras Processos individuais    

14 de 
fev. 

Dia do Amigo 
 

Fomentar as relações de amizade 
e companheirismo; valorizar as 
relações interpessoais; promover 
o conhecimento interpessoal e as 
relações de pertença; 

Educadoras  Material diverso    

24 de 
fev. 

Festa da Fantasia Desenvolver a expressão 
dramática e a imaginação; 
fomentar a interação com a 
comunidade envolvente 

Educadoras Pinturas faciais, Cds de 
Música 

 Comunidade em geral  
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Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 
comunidade 

Avaliação 

Fev/ 
Março 

Assistir a um espetáculo 
musical Plano 6) 

Promover o desenvolvimento do 
imaginário, criatividade e 
sensibilidade; contribuir para a 
igualdade de oportunidades no 
acesso à cultura 

DT e Educadoras (3 aos 5 
anos) 

 Autocarro, KITs de 
viagem, crachás, cartas de 
idoneidade 

 Os pais contribuem com o 
pagamento da entrada e 
da viagem 

 

17 de 
mar. 

Celebração do Dia do Pai Promover interações de qualidade 
entre pais e filhos; educar para os 
valores do respeito e gratidão;  

Educadoras Material diverso    

21 de 
março 

Início das Atividades da 
Primavera 

Promover conhecimentos sobre as 
características desta nova estação; 
fomentar a exploração sensorial e 
o prazer pelo contacto com a 
natureza; educar para o respeito 
para com o ambiente e 
conservação da natureza 

Educadoras Material Diverso, Museu 
dos Biscainhos 

   

3 de 
abril  

 Um escritor vem à escola Promover a literacia; celebrar o 
Dia Internacional do Livro Infantil; 

DT, Educadoras Livros, material diverso  Comunidade geral, 
Biblioteca Lúcio Craveiro 
da silva 

 

 3 a 16 
de 
abril 

Contar e explorar a história 
da Páscoa 

Abordar valores relacionados com 
esta celebração; dar a conhecer às 
crianças o verdadeiro significado 
da Páscoa; associar-nos às 
celebrações da cidade 

Educadoras Material diverso, Bíblia 
infantil, vídeos 

 Comunidade em geral  

27 de 
abril 

Regras de segurança na 
estrada 

Sensibilizar as crianças para a 
segurança rodoviária; promover 
conhecimentos de regras de 
segurança e de cidadania 

Educadoras (3-5 anos) Material diverso  PSP, CM  

maio Desfralde Iniciar com as crianças o processo 
de desfralde; contribuir para a 
promoção da autonomia; 
fomentar um desfralde positivo e 
respeitador do ritmo de 
desenvolvimento da criança 

Educadoras (1,2 anos) Material diverso  Pais e encarregados de 
educação 

 

5 de 
maio 

Festa do dia da mãe Promover interações de qualidade 
entre pais e filhos; educar para os 
valores do respeito e gratidão; 

Educadoras Material diverso  Pais e encarregados de 
educação 
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Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 
comunidade 

Avaliação 

12 
maio 

Festa da Família Promover momentos de convívio 
e interação de qualidade entre os 
diversos intervenientes 
educativos; sensibilizar para o 
valor da Família; Celebrar o dia 
internacional da Família 

DT, Educadoras Material diverso  Pais e encarregados de 
educação 

 

25 a 
27  de 
maio 

Braga Romana 
 

Contribuir para a identidade 
cultural; promover conhecimentos 
sobre a nossa história; fomentar o 
sentido de pertença à 
comunidade; criar oportunidades 
de aprendizagens lúdicas e 
recreativas positivas; 

DT, Educadoras (2 aos 5 
anos) 

Roupas de romanos e 
adereços 

 CMB, Comunidade em geral  

29 de 
maio 

Visita ao quartel de 
Bombeiros 

Assinalar o Dia Internacional do 
Bombeiro; Sensibilizar e informar 
as crianças sobre as 
responsabilidades e o valor destes 
profissionais; fomentar jogos e 
exercícios de simulação de 
evacuação em situação de perigo; 

DT, Educadoras (3-5 
anos) 

Material diverso  Quartel de bombeiros  

Junho Visita à escola Primária Promover uma integração positiva 
no 1º ciclo de educação; 
desdramatizar medos e 
inseguranças junto das crianças; 

Educadora dos 5 anos   EB1 a escolher  

29 de 
maio a 
2 de 
junho 

Passeio de final do ano Celebrar o Dia Mundial da criança; 
promover a socialização; criar 
oportunidades de novas 
experiências;  

DT, Educadoras (3 aos 5 
anos) 

Kit de viagem, crachás, 
autocarro, cartas de 
idoneidade 

 Os pais irão contribuir com o 
pagamento da viagem 

 

5 de 
junho 

Dia mundial do ambiente 

 

Promover a consciência ambiental 
nas crianças; contribuir para a 
aquisição de atitudes positivas e 
responsáveis em relação ao meio 
ambiente;  
 
 

 Material diverso  Pelouro do ambiente da CMB  
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Datas Atividades Objetivos Responsável Recursos   Envolvimento da 
comunidade 

Avaliação 

8 de 
junho 

Dia dos oceanos Contribuir para um maior 
conhecimento ao nível das 
ciências naturais; Contribuir para a 
formação de uma maior 
consciência ecológica 

Educadoras ( 2-aos 5 
anos) 

Material diverso  Pelouro do ambiente da CMB  

15 a 
17 de 
junho 

Festas do final do ano Divulgar o trabalho Pedagógico ao 
longo do ano; celebrar a 
cerimónia dos finalistas da creche 
e Jardim de Infância 

DT, Educadoras Material e equipamento 
diverso 

 Pais e encarregados de 
educação 

 

26 a 
30 de 
junho 

Aulas abertas das AECS Partilhar com os pais o trabalho 
desenvolvidos nestas atividades 
ao longo do ano 

DT, Educadoras; 
Professores das AECS 

Material e equipamentos 
diverso 

     

3 a 14 
de 
julho 

Época Balnear: praia 

 

Promover o contacto com a 
natureza; proporcionar 
experiências com o meio aquático; 
promover a autonomia; contribuir 
para a igualdade de 
oportunidades no acesso a este 
tipo de atividades lúdico-
pedagógicas 

DT, Educadoras Kits de viagem; 
equipamentos e brinquedos 
de praia; empresa de 
transportes 

   

17 a 
28 de 
jul. 

Apresentação das Avaliações 
e novos Planos Individuais   

Partilhar com os pais e 
encarregados de educação os 
planos de intervenção; promover 
o envolvimento parental no 
processo educativo 

DT, Educadoras Processos individuais, salas 
de atendimento 

 Pais e encarregados de 
educação  

 

17 a 
28 de 
jul. 

Época Balnear - piscina Proporcionar experiências e 
brincadeiras com água e o meio 
aquático; contribuir para a 
igualdade de oportunidades no 
acesso a este tipo de atividades 
lúdico-pedagógicas 

DT, Educadoras, 
responsável pela 
manutenção 

Piscinas insufláveis e outros 
equipamentos/materiais 
ligados à piscina 

   

31 de 
julho a 
14 de 
agosto 

Atividades de Férias 

 

Promover atividades ao ar livre; 
proporcionar atividades saudáveis 
e seguras; promover a conciliação 
entre a profissão e a 
parentalidade; 

DT, Educadoras Material diverso, 
equipamentos do recreio 
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Plano de Formação e Informação 2016/2017 

Datas Atividade/Tema Objetivos  Destinatários Recursos 

Outubro Ações de sensibilização e informação 
sobre alimentação e estilos de vida 
saudáveis 

Sensibilizar para a importância da promoção de uma 
alimentação saudável; educar para a saúde; 
Promoção de estilos de vida saudáveis 

  Comunidade educativa  Sites, cartazes, folhetos, 
facebook 
http://www.alimentacaos
audavel.dgs.pt/ - 
Programa Nacional Para a 
Promoção da 
Alimentação Saudável 
(PNPAS); delegação de 
saúde; 

   

Novembro a 
janeiro 

Ações informativas sobre a Gripe e 
como lidar com a mesma 

Partilhar com os pais e crianças informações simples 
sobre a gripe e procedimentos a ter perante uma 
sintomatologia de gripe 

 Comunidade educativa http://gripeinfantil.dgsau
de.min-saude.pt/ - 
Atchim, o lado divertido 
da gripe; facebook; 
cartazes, folhetos; 

   

Janeiro/ 
fevereiro 

Ação de sensibilização/formativa 
sobre a utilização adequada de 
medicamentos com crianças 

Alertar os pais para os perigos em saúde pública para 
a utilização inadequada dos medicamentos com as 
crianças; 

 Comunidade Educativa Centros de saúde; ELI; 
Delegação de Saúde; 

   

março Ação de sensibilização e promoção 
da Higiene oral 

Promover junto das crianças do pré-escolar hábitos 
corretos no que diz respeito à higiene oral; partilhar 
com os pais/encarregados de educação os princípios 
básicos no âmbito da Higiene oral 

Comunidade educativa Clinicas de saúde oral; 
Projeto SOBE; Unidade de 
Cuidados na comunidade 
( equipa da Saúde Escolar) 

   

Abril  Ações de sensibilização e informação 
sobre a infância desprotegida/ 
divulgação da campanha “ Aqui 
ninguém Toca” junto das crianças 
dos 5 anos 

Informar e dar a conhecer à comunidade educativa o 
trabalho que a Fundação desenvolve no âmbito da 
Infância desprotegida – Minilares; 

Comunidade Educativa e 
parceiros formais e 
informais 

CMB; CPCJ de Braga, ET 
dos Minilares; facebook; 
site; folhetos; Comissão 
Europeia: 
www.aquininguemtoca.org  

   

Junho/julho Campanha de sensibilização sobre 
cuidados a ter na ápoca balnear: 
proteção solar, afogamentos, etc. 

Sensibilizar e informar os pais sobre os perigos 
inerentes à época balnear; 

Comunidade educativa APCC :www.apcancrocutan
eo.pt/; Sociedade 
Portuguesa de 
Dermatologia; Direção 
Geral de Saúde; APSI e 
Ministério da Saúde; 

   

 

http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/
http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/
http://gripeinfantil.dgsaude.min-saude.pt/
http://gripeinfantil.dgsaude.min-saude.pt/
http://www.aquininguemtoca.org/

