
EDUCAÇÃO PRÉ -ESCOLAR  

 

Missão: Somos uma Organização do Terceiro Se-

tor da economia, centrada nos Direitos da Pessoa 

Humana, que responde às necessidades da comuni-

dade, de forma proativa, promove a cidadania e a 

solidariedade, contribuindo decisivamente para o 

desenvolvimento sociolocal. 

Visão: A Misericórdia de Vagos (a)firmar-se-á pela 

melhoria contínua da Qualidade e da excelência de 

serviços, de uma forma empreendedora e sustentá-

vel, reconhecida por quem a conhece e por quem 

queremos que a conheça.  

Valores: Solidariedade; Individualidade; Profissi-

onalismo; Excelência; Participação; Inovação 

Política da Qualidade: Focalização no Cliente, visan-

do a satisfação das suas necessidades e expectati-

vas; Prática permanente duma efetiva relação de 

confiança e satisfação com os colaboradores, parcei-

ros e fornecedores; Focalização na sustentabilidade 

económica e financeira da Organização; Revisão 

periódica do sistema de gestão da qualidade em bus-

ca de oportunidades de melhoria; Comprometimento 

em cumprir os requisitos e melhorar continuamente a 

eficácia do sistema de gestão da qualidade; Garantia 

de uma Política da Qualidade entendida e assumida 

por todos os colaboradores 

 

VANTAGENS EM PERTENCER À NOSSA EQUIPA 
●            Pessoal técnico e auxiliar qualificado; 

 Instalações amplas e ventiladas; 

 Material didático de acordo com faixas etárias; 

 Ambiente tranquilo e securizante. 
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CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 

A educação Pré Escolar é considerada a 1ª etapa no 

processo educativo das crianças. 

É nosso principal objetivo proporcionar a cada criança 

um contexto educativo facilitador no desenvolvimento 

de competências fundamentais que permitam  aprendi-

zagens  significativas. 

 

Cada sala do Pré Escolar  tem o acompanhamento es-

pecializado de um Educador de Infância e de um Aju-

dante de Ação Educativa, sendo todo o trabalho peda-

gógico assente nos seguintes instrumentos orientado-

res: 

 Projeto Educativo da Instituição; 

 Projeto Pedagógico Centro infantil; 

 Projeto Curricular de Grupo; 

 Planos de Desenvolvimento Individual. 

 

SAÚDE, ALIMENTAÇÂO E HIGIENE 

 

 O regime alimentar é estabelecido tendo em con-

ta as necessidades relativas ao desenvolvimento 

das crianças, sendo os alimentos variados e ade-

quados à idade; 

 

 Não é permitida a entrada no estabelecimento de 

crianças que apresentem sintomas de doença; 

 

 O Pré Escolar tem um programa de higiene e 

desinfeção dos equipamentos e materiais de for-

ma a permitir o funcionamento em perfeitas con-

dições. 

Juntos por si!  



HORÁRIO  DE FUNCIONAMENTO 

07:30h - 18:30h 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA  

ADMISSÃO 

 

-Comprovativos dos rendimentos mensais líquidos 

do agregado familiar, relativos aos últimos 3 me-

ses e cópia da declaração de IRS do ano anterior; 

-Comprovativo do valor da renda de casa ou da 

prestação devida pela aquisição de habitação pró-

pria e permanente; 

-Declaração médica comprovativa de que a criança 

não tem qualquer impedimento para a frequência 

do Pré Escolar e onde conste que o Programa Na-

cional de Vacinação está atualizado (esta declara-

ção poderá ser entregue até à data de entrada);  

- Cartão de utente (criança); 

-NIF, NISS e C. Cidadão ( Criança e Pais). 

 

 

LISTA DE PERTENCES 

 Mochila com muda de roupa (sapatos e  

saco plástico); 

 Chapéu; 

 Bibe. 

 

 
COMPONENTE EDUCATIVA  (5 Horas) 

O ensino Pré  Escolar rege-se pelo  

calendário letivo do Ministério  

da Educação  

 
09:00h -12:00h  /  14:00h–16:00h 
 

 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

De 01 de Setembro a 31 de Julho 

 
07:30 - 09:00 - Acolhimento  
12:00 - 13:00 -  Almoço 
16:00 - 16:30 - Lanche 
16:30 - 18:30 - Atividades de animação so-

cio educativa 
 

 

ATIVIDADES de  

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Expressão Motora 

Hora do Conto 

Yoga 

 
ATENDIMENTO AOS ENC. DE EDUCAÇÃO   

Horário a definir pelo Educador  

 

ENCERRA:  

Aos sábados, domingos,  

feriados obrigatórios e: 

 
24 de dezembro 
Carnaval (móvel) 
2ª feira de Páscoa 

Feriado Municipal (móvel) 

DIRETORA TÉCNICA  

Argentina Santos  

 

ATENDIMENTO AOS ENC. DE EDUCAÇÃO:   

 

6ª feira com marcação 


