
Plano de Ação 2023 



 

Considerações Prévias: 
  
A Creche Jardim de Infância de Nossa Senhora da Conceição de Serpa 

continua a enaltecer a importância do reforço na aposta pedagógica, 

financeira e funcional, em articulação com a comunidade educativa e 

reforçando parcerias, no âmbito do Projeto Educativo da Instituição, 

intitulado “Abraçar o Mundo”. 

 

 

A Instituição, valorizando recursos humanos (funcionários, colaboradores, 

pais e parceiros…), pretende promover ações de proximidade e de 

formação, fomentando-se as relações interpessoais. 

 

 

As prioridades principais continuam a ser a melhor qualidade pedagógica 

e funcional, assim como, a missão social junto das famílias desta 

Instituição. 

 



Objetivos Gerais (do Plano de Ação) para 2023 
 

 Concretizar medidas com vista à sustentabilidade 

económica / financeira, continuando a procurar de forma 

empenhada as possíveis respostas de apoio; 

 

 Desenvolver estratégias para melhorar a qualidade; 

 

 Aprofundar parcerias existentes e concretizar novas; 

 

 Fomentar a ligação aos pais e à comunidade educativa. 

 

 
 



 

Objetivos Específicos / Estratégias para 2023: 
 
 Continuidade da melhoria na prestação de serviços sociais e 

educativos da Instituição (nas 4 valências); 

 

Enriquecimento da componente social de creche com a construção de 

um parque infantil, projeto de investimento térmico para eletricidade, 

águas quentes e películas para os vidros e equipamento das salas com 

aumento dos materiais didáticos e pedagógicos.  
 

 

 

 Enriquecimento da componente social do pré-escolar (com atividades 

extra curriculares ou protocolos / parcerias com outras entidades), 

remodelação do Parque Infantil, equipamento das salas com aumento 

dos materiais didáticos e pedagógicos; 
 

 

 

 Concluir as faltas no relatório de inspeção, da valência de pré-escolar 

com vista à obtenção da Autorização de Funcionamento Definitiva. 
 

 

 

 

 

 



Creche Jardim de Nª Srª da Conceição de Serpa 
 

- RESPOSTAS SOCIAIS -  



RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE: 

 
 
 
 
 

  

 

 

  Sala 1 dos Bebés: 8 crianças 

  Sala 2 dos Bebés: 8 crianças 

  Sala 3 dos Bebés: 8 crianças 

  Sala 1 dos 18 Meses: 14 crianças 

  Sala 2 dos 18 Meses: 14 crianças 

  Sala 3 (transição): 15 crianças 

  Sala 1 dos 2 Anos: 15 crianças 

  Sala 2 dos 2 Anos: 15 crianças 
 

Total de  crianças: 97 
  



RESPOSTA SOCIAL DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 1 do Pré-Escolar: 23 crianças 

Sala 2 do Pré-escolar: 22 crianças 

Sala 3 do Pré-Escolar: 23 crianças 

 

Total de 68 crianças. 
 



RESPOSTA SOCIAL DE 

INTERVENÇÃO PRECOCE: 

 

Total de 35 crianças  Com Acordo de 

Cooperação. 

A este número acresce cerca de 15 crianças 

intervencionadas, não comparticipadas 

(número variável mensalmente de acordo 

com novas entradas e altas do SNIPI) 

 

RESPOSTA SOCIAL DE 

CENTRO DE ACTIVIDADES DE 

TEMPOS LIVRES: 

 

(Capacidade de 20 crianças): Não 

Comparticipadas 

Licenciado para Extensões de 

Horários e Interrupções Letivas 
 



OS NOSSOS RECURSOS HUMANOS: 
 
 28 Funcionários - 17 estão na resposta social de Creche, 9 

na resposta social de educação Pré-escolar , 2 na resposta 

social de Intervenção Precoce (Assistente Social e Psicóloga); 

 

1 Estágio Profissional protocolado com o IEFP em Creche; 

 

5 Colaboradores protocolados com o  IEFP em contratos 

emprego inserção (3 em creche + 2 em pré-escolar); 

 

1 Contrato de Emprego Inserção + (por deficiência) em Pré-

Escolar; 

 

 + 5 Funcionárias em regime de destacamento de outros 

Ministérios afetos parcialmente à resposta social de 

Intervenção Precoce (2 Educadoras de Infância + 1 Terapeuta 

da Fala + 1 Fisioterapeuta + 1 Enfermeira). 



 

OS NOSSOS PARCEIROS: 
 
-Câmara Municipal de Serpa;  
-União de Freguesias de Serpa; 
-Centro de Saúde de Serpa; 
-Bombeiros Voluntários de Serpa;  
-Instituto de Emprego e Formação Profissional;  
-Herdade Maria da Guarda; 
-Lagar do Vale; 
-Sociedade Agrícola de Pias; 
-Musibéria; 
-BPI. 
-… 



 

Serpa, 29 de Novembro de 2022. 
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