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DATAS FESTIVAS MAIS SIGNIFICATIVAS
Os Santos, o S. Martinho, o Natal, o Dia de Reis, Carnaval,

Dia S. José, Dia da Mãe e do Pai, a  Páscoa, as Estações do

Ano, o Dia da Criança, e a Festa de Finalistas e de Final de

Ano, entre outras, são datas marcantes no CPAJ, em que

procuramos envolver os Pais, as famílias e a comunidade.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Além de uma muda de roupa, pomada, fraldas e chupeta,

garrafa ou biberão de água (de acordo com a idade), não há

necessidade de trazer brinquedos nem materiais de desgaste

para as salas, dado que o CPAJ assegura a sua aquisição.

OUTROS RECURSOS DISPONÍVEIS
Procura-se que as crianças possuam novas e enriquecedoras

aprendizagens. Para isso, o CPAJ dispõe de recursos      in-

formáticos adequados, bem como um parque infantil e recreio

amplo, onde se desenvolvem actividades variadas, e se pro-

move a livre brincadeira entre eles, promovendo a relação e

educação pelos afectos.

Além de salas devidamente equipadas, o CPAJ dispõe de um

moderno autocarro e de uma carrinha de transporte de crian-

ças, e de profissionais formados e credenciados, de acordo

com as normas vigentes.

MENSALIDADES
As mensalidades são calculadas de acordo com o rendimento

do agregado familiar, e pagas até ao dia 8 de cada mês. O

valor do seguro e da inscrição é pago  junto com a primeira

mensalidade, bem como o serviço de transporte, e outras

actividades não incluídas.
A leitura deste prospecto não dispensa a consulta do Regulamento Interno das

valências, que se encontra disponível na secretaria e no site da Internet.

mailto:cpajuncal@mail.telepac.pt
www.cpaj.pt


Seja Bem Vindo ao CPAJ!!

Este Guia de Acolhimento pretende apoiar
os Pais / Encarregados de Educação sobre
a forma de  funcionamento das valências de
creche e de pré-escolar do Centro        Pa-
roquial do Juncal.

O CPAJ é uma Instituição particular de solidariedade social,

vocacionada para o apoio social na infância e juventude. Por

ser uma IPSS, reconhecida e credenciada pelo Ministério da

Educação e pela Segurança Social, está obrigada ao cumpri-

mento de determinadas normas e requisitos.

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
A valência de Creche acolhe crianças desde a idade dos

quatro meses até aos três anos. Funciona em quatro salas no

rés do chão, onde existe um dormitório, uma copa, uma casa

de banho, um fraldário, e um refeitório. A valência de Jardim

de Infância / Pré-escolar funciona com três salas, e acolhe

crianças com idades entre os três e os seis anos, funciona no

piso 1, junto com a cozinha, sala polivalente e salas de apoio.

A distribuição de crianças por salas é realizada de acordo com

as normas da Segurança Social e do Ministério da Educação,

assim como a adequação dos recursos humanos e materiais

às normas e às necessidades das diferentes idades das   cri-

anças.

HORÁRIOS
O CPAJ abre diariamente pelas 7,15h, devendo a entrada das

crianças processar-se até às 9,30h, salvo situações pontuais

que devem ser anunciadas na sala. Existem várias salas de

acolhimento, de acordo com as idades.  A saída, ao final da

tarde, ocorre a partir das 17h, e até às 18,30h, na sala polivalen-

te. O CPAJ encerra às 19h.  O CPAJ encontra-se encerrado para

limpezas gerais e férias entre 15 e 31 de Agosto. Além dos feria-

dos nacionais e fins de semana, está encerrado no feriado muni-

cipal (29 de Junho), e na véspera de Natal.

COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E O CPAJ
A Caderneta do Aluno é um livrinho que acompanha cada criança

no seu dia a dia, e que serve para os recados entre o CPAJ e os

Pais. Nas salas de creche, existe ainda um placard para registo

das rotinas diárias.  O atendimento aos Pais ocorre todos os dias,

mediante disponibilidade da educadora, e mensalmente, na se-

gunda 2ª feira de cada mês, das 17h às 18,30h. A secretaria está

aberta das 9h às 17,30h, e não encerra à hora de almoço. Além

do Director , a Coordenadora Pedagógica assegura informações

e atendimento complementar sempre que necessário.

ROTINAS HABITUAIS
Após o acolhimento, as crianças são distribuídas pelas salas às

9h, com a chegada da educadora e auxiliares, havendo início ao

trabalho pedagógico, que se prolonga até às 11,30h, altura em

que se dá o almoço. Depois da higiene, entre as 12,30h e as 15h,

as crianças até aos 4 anos repousam.  Após as 15h retomam as

actividades, e pelas 16h, ocorre o lanche, seguido de actividades

lúdicas e pedagógicas.

REFEIÇÕES
As refeições são confeccionadas no CPAJ, supervisionadas por

uma Nutricionista, cumprindo as normas e requisitos de seguran-

ça alimentar, e são equilibradas, de forma a proporcionar todos os

nutrientes adequados às nossas crianças.

A ementa semanal é afixada junto ao hall de entrada. Em situ-

ações de dieta prescrita por médico assistente, o CPAJ asse-

gura a sua  confecção.

SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
Solicitamos o preenchimento de uma ficha de caracterização

da situação de saúde e de hábitos do seu filho, para melhor o

conhecer e apoiar. Em caso de doença ou febre, a  Educadora

contacta imediatamente um dos Pais a solicitar a sua vinda e

encaminhamento. Em caso de doença súbita ou acidente, o

CPAJ assegura a deslocação ao Centro de Saúde mais próxi-

mo, e solicita a presença dos pais. Com prescrição médica ou

autorização dos pais, pode ser administrada alguma medica-

ção, para a qual existe um impresso próprio. Dispomos ainda

dos serviços de Terapeuta da Fala e Psicóloga, que avaliam e

colaboram no desenvolvimento integral das crianças.

PROJECTO PEDAGÓGICO E ACTIVIDADES
CURRICULARES
O CPAJ tem uma equipa pedagógica muito competente e es-

tável, com educadoras e auxiliares em permanente formação e

actualização. O projecto educativo encontra-se à disposição

dos pais, bem como o projecto curricular de sala. O bibe e o

panamá, adoptado pelo CPAJ, identifica as crianças em saí-

das e passeios ao exterior, que acontecem regularmente, e

que são dadas a conhecer antecipadamente aos pais. Além

das actividades de expressão musical e de actividade física,

as crianças podem beneficiar de ballet e de iniciação à nata-

ção, com recurso a professores fortemente qualificados, ha-

vendo dias definidos em que os pais podem participar nas

actividades.


