Informações
Equipa multidisciplinar


Creche João Lopes da Silva
Educadoras de infância – 2

Santa Casa da
Misericórdia de
Mogadouro

Auxiliares de Acão educativa – 6
Professor de Expressão Motora – 1


Creche João
Lopes da Silva

Creche Familiar
Educadora de infância – 1
Amas Sociais - 9

Te m o s D i s p o n í v e i s
(sem acréscimo de mensalidade)
Educação Física; Piscinas em Julho.

Dispomos ainda de:
( Incluido na mensalidade)

A Creche vem oferecer aos pais a
tranquilidade de verem os filhos
crescerem com segurança

Almoço; Lanche.
Horário de Funcionamento:
De segunda-feira a sexta-feira das
7h45mim às 20h00min.

Horário de Atendimento:
(Creche João Lopes da Silva e Creche
Familiar)

Diariamente das 16h30min às
17h30min

Estamos abertos 12 meses
por ano.
‘’Todas as crianças tem direito a 1 mês de férias por ano ‘’

Santa Casa da Misericórdia de
Mogadouro
Creche João Lopes da Silva
Av. de Espanha
5200-203 Mogadouro
Telefone: 279343026
Tel: 279 343026 – Fax 279 341 377
Telm: 932 483 804

E-Mail : geral@misericordiamogadouro.com

rodeados de atenção e muitos
miminhos – porque o mimo ajuda
a criança a crescer feliz.

"

As inscrições são feitas no
mês de Junho de cada ano.’’

Www.misericordiamogadouro.com

Quem Somos

O que fazemos

Ter idade compreendida entre os 3

A Creche destina-se a crianças dos 3 meses aos 3

meses e os 3 anos;

anos de idade. Está orientada para a formação

Não ser portador de doença infecto-

das crianças, principalmente na sua articulação

Diariamente são propostas atividades às
crianças, que abrangem as mais diversificadas áreas, que promovem o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social
e psicomotor.

Critérios de Admissão

contagiosa, ter cumprido o programa
de vacinação de acordo com a idade;
Filhos de casais que ambos exerçam

atividade profissional;
Residir ou ser natural da área geo-

gráfica do concelho de Mogadouro;


As admissões serão feitas no mês
de Setembro, ou sempre que haja
vagas.

entre a família , e o seu mundo social e na construção de um ser confiante, ativo e saudável,
através da transmissão de sentimentos de segurança e autonomia .

- Área da formação pessoal e social .
- Área da expressão e comunicação:
 Domínio da expressão motora .
 Domínio da expressão plástica .
 Domínio da expressão dramática.
 Domínio da expressão musical.
 Domínio da linguagem oral e aborda-

gem à escrita.
 Domínio da matemática.

- Área do conhecimento do mundo.
Eventos:
São ainda comemoradas datas, tais como: dia de S. Martinho com realização
de um magusto, Festa de Natal, Dia do
pai, Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança,
confeção da marmelada e do folar e visitas ao exterior.

