
Alimentação 

- Na Sala dos Bebés, a primeira refeição (pequeno-almoço) é 
sempre dada em casa, devendo os Pais/Encarregados de Edu-
cação ajustar a hora desta refeição ao horário das refeições da 
sala. No caso em que o bebé entre até as 8 horas, os pais po-
dem trazer meia peça de fruta para ser dada à criança antes do 
repouso da manhã (9:30 horas). No caso de bebés que entrem 
após a hora do almoço (nas circunstâncias acima explicita-
das), o almoço será dado pelos Pais / Encarregados de Educa-
ção. 
 
- A alimentação é trazida de casa, respeitando a idade e está-
dio de desenvolvimento da criança; deverá vir acondicionada 
em recipientes devidamente identificados. No caso da papa, 
poderá trazer o pacote. 
Se estiver a amamentar, combine connosco qual a hora a que 
virá amamentar o seu filho, excetuando a hora do repouso da 
tarde (entre as 13H e as 15H15H). Se a papa for feita com 
leite materno, pode trazê-lo juntamente com a restante comi-
da, que depois será acondicionado no frigorífico. 
 
 
Horário das refeições dos Bebés que trazem a alimentação 
de casa: 
 

1ª Refeição - entre as 11h00 e as 12h00 
2ª Refeição - a partir das 15h15 
 

A introdução de novos alimentos é feita em casa pelos Pais/
Encarregados de Educação de acordo com as instruções do 
Médico Assistente/Enfermeira(o) do Bebé. 
A partir dos 9 meses os Bebés podem iniciar a alimentação 
confecionada na Instituição, desde que tenham feito a introdu-
ção de todos os alimentos. Assim sendo, os Pais/Encarregados 
de Educação que pretendam que a criança inicie a alimentação 
fornecida pela Instituição deverão contatar previamente a 
Enfermeira para que seja confirmada a introdução de todos os 
alimentos e explicada a forma como a adaptação à dieta da 
instituição será feita.  
Toda a alimentação será sem sal (identificada como Bebés na 
ementa) e com a textura adaptada ao desenvolvimento da cri-
ança.  
 
Horário das refeições dos bebés que já iniciaram a alimenta-
ção da Instituição: 
 

Almoço - 11h00 
Lanche - 15h15 
 

As ementas serão semanalmente afixadas no hall de entrada 
deste Estabelecimento, bem como na página do Facebook. 

Sono 
 

Existem dois períodos de sono durante o dia, sendo o da manhã opcio-
nal. Não é permitido interromper o período de sono da tarde (entre as 
13h e as 15h15) para vir buscar/entregar a criança nem com telefone-
mas (à exceção de situações de Urgência). 
 

Indicações Gerais  
 

- Entrada: das 7h45 às 10h00. A partir das 10 horas, só serão aceites 
Crianças em caso de força maior, e desde que a Instituição tenha sido 
previamente avisada. Não é permitida a entrada de Crianças na Institui-
ção após a hora de almoço, com exceção de idas a Consultas e Trata-
mentos.  
Saída: até às 18h15, excetuando o horário de repouso, entre as 13h e 
as 15h15. 
 
-A Criança não deve trazer quaisquer medicamentos para a Instituição, 
a não ser os estritamente necessários. Estes só serão administrados 
mediante a assinatura do Impresso de Autorização de Administração de 
Medicamentos, bem como a apresentação do Guia de Tratamento ane-
xo à receita médica (ou fotocópia). Os medicamentos que não estejam 
acompanhados de receita médica, a sua administração estarão a 
cargo dos Pais/Encarregados de Educação, pelo que a Instituição 
não se responsabiliza pelos mesmos. 
 A Instituição faculta a administração de vacinas às Crianças através 
do seu serviço de enfermagem; 
 
- Sempre que os pais/encarregados de educação necessitam que outra 
pessoa venha buscar o seu filho/a para além dos autorizados na ficha de 
entrevista, terão de avisar previamente a sala e preencher um impresso 
próprio de autorização, que pode ser adquirido na sala ou na secretaria. 
Caso não o façam por questões de segurança não o entregamos.  
 
- O Educador de Infância e/ou a Enfermeira receberão os Pais ou En-
carregados de Educação quando estes o pretenderem mas sempre em 
hora a combinar previamente. 
 
- A Criança não deve trazer ornamentos (pulseiras, anéis, colares, brin-
cos, etc.) nem brinquedos. Caso os tragam, a Instituição não se respon-
sabiliza pelo seu estrago ou desaparecimento. 
 
- Por questões de higiene e segurança das crianças, não é permitida a per-
manência dos Pais/Encarregados de Educação ou de outros responsáveis 
pela Criança na sala, além do tempo estritamente necessário. 
- O LCD no hall de entrada contém Informações Gerais  sobre a Instituição. 
Poderá ainda consultar as notícias da sala no site da Instituição sendo ne-
cessário requisitar a sua senha pessoal na Secretaria; 
 
- Consultar sempre que necessário o Regulamento Interno da Instituição. 

Contato da Secretaria: 292202270   
 
Contato telefónico da Sala 1: 292 202 280 
 
Contato telefónico da Sala 2: 292 202 288 
 
Gabinete da Enfermeira – 962 040 808 
 

Email: geral@ocastelinho.pt    Site: www.ocastelinho.pt          
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Guia de Acolhimento  

Bebés 

Equipa Educativa: 

Sala 1 

Educadora de infância: Inês Pavão 

Ajudante de educação: Sara Manteiga e Susete Martins 

Crianças: 10 

 

Sala 2 

Educadora de infância: Maria José Salgado 

Ajudantes de Educação:  Vanessa Salgueiro e Lina Magalhães 

Crianças: 10 

mailto:geral@ocastelinho.pt
http://www.ocastelinho.pt


Sejam bem-vindos à Sala dos Bebés 

O presente Guia de Acolhimento tem como objetivo: 

- facilitar a adaptação dos pais e crianças à nova sala e  

- sintetizar toda a informação fornecida durante a entre-
vista e/ou reuniões de sala.  

Esperamos que seja útil e que vos ajude a tornar a nos-
sa sala, na vossa sala. 

Rotina diária da nossa Sala  

 
*A sala dos bebés dispõe de uma varanda, a mesma 
pode ser usada de acordo com o horário estipulado 
 

Projeto Educativo 
 

- Projeto trianual: “CRESCER PARA SER” 
 
 

Objetivos Gerais 
 
- Estimular a coordenação motora, a comunicação e a 
linguagem; 
- Estabelecer a relação e vínculos afetivos entre a crian-
ça e o adulto; 
- Permitir a descoberta e exploração do mundo que o 
rodeia; 
- Promover o desenvolvimento dos campos visual e 
auditivo. 
 

 

Conselho Pedagógico  
 
É constituído pelos seguintes membros:  

- Um elemento da Direção; 

- Diretor Técnico-Pedagógico 

- Um Educador por Valência; 

- Um Ajudante de Educação; 

- O Representante de Pais de cada sala. 

Este órgão tem como funções:  

- Propor ações concretas visando a participação das famí-
lias nas atividades; 

- Elaborar propostas do plano anual de atividades; 

- Apresentar e apreciar interesses dos Pais e Encarrega-
dos de Educação;  

- Dar o parecer sobre a organização funcional do estabe-
lecimento. 

Higiene da zona da fralda 
 
É realizada sempre que necessário, recorrendo a toalhe-
tes humedecidos com água morna. 
Na instituição existe Halibut pomada para aplicar entre 
mudas de fralda, caso seja necessário. Em caso de alergia 
ao Halibut, poderá trazer outra pomada, que ficará devi-
damente identificada e será em exclusivo pela criança. 

 
Material a trazer: 

 
Mochila com: 
(A mochila deve ser verificada diariamente e reposta 
quando necessário) 
 
-Duas mudas de roupa adequadas à estação; 
 
-Babetes (caso a criança esteja em fase de se babar mui-
to); 
 
-Sacos de plástico (para colocar a roupa suja); 
 
-Objeto significativo, caso exista (por exemplo fralda, 
boneco, chucha);  
 
-Copo/biberão para beber água; 
 
-Bibe de plástico (para a hora da refeição); 

 

-Material para usar na sala: 
 
- Fraldas (poderá trazer um pacote e ser-lhe-á pedido 
para repor quando estiver perto do fim); 
- Toalhitas (se optar por trazer); 
- Pomada (se optar por trazer); 
- Copo/biberão para beber água; 
- Bibe de plástico. 
 

Vigilância de Saúde 
 
- Sempre que se suspeite de alguma situação de doença, 
os Pais serão informados, telefonicamente, a fim de to-
marem conhecimento e procederem ao afastamento da 
Criança com a maior brevidade possível (caso se justifi-
que);  
 
- Caso a Criança apresente estado febril (temperatura 
corporal igual ou superior a 38ºC) ser-lhe-á administra-
da medicação adequada à situação e à idade 
(Paracetamol rectal), se os Pais por via telefónica, de-
rem autorização, ressalvando-se casos urgentes. 
 

- Em caso de doença infetocontagiosa (descritos na 
adenda do regulamento interno) a criança não pode fre-
quentar a instituição, devendo-se informar a sala e apre-
sentar uma declaração médica a declarar que a mesma 
se encontra apta a regressar; 

Para além destes casos serão de ponderar as situa-
ções em que a criança apresente: 

-Conjuntivite bacteriana (com edema, rubor e secreções 
em grande quantidade); 
 
-Vómitos (em número superior a 2/3 consoante o estado 
geral da Criança); 
 
- Diarreia (em número superior a 4 consoante o estado 
geral da Criança); 
 
- Estomatite aftosa (aftas ou sapinhos) associada a des-
conforto/ dor/ anorexia; 
 
- Hipotermia (temperatura corporal igual ou superior a 
38ºC) associada a prostração; 
 
- Quaisquer outras em que se note sofrimento da Crian-
ça. 

Horário Atividade 

07:45 às 10:00 Acolhimento e atividades livres 

9:30 
Fruta (Reforço trazido de casa apenas  

para bebés que entrem até as 8 horas) 

9:30 às 10:30 Repouso 

10:00 às 10:30 Fruta bebés em transição 

10:30 às 11:00 Atividades livres/orientadas 

11:00 às 12:00 Almoço 

12:00 às 12:45 
Atividades livres e higiene para o repou-

so 

13:00 às 15:15 Repouso 

15:15 às 16:00 Higiene e lanche 

16:00 às 18:15 Atividades livres 


