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Um dia no

infantário
Muitos pais questionam-se sobre as
actividades que os seus filhos têm durante
o tempo que estão no infantário. O dia-a-dia
da criança. A recepção. As actividades. As
refeições. O sono da tarde. As actividades
preferidas. A Directora Pedagógica dos
Meninos Rabinos explica-nos tudo.

O dia-a-dia das
crianças

O DIA COMEÇA BEM CEDO no

polivalente que está equi-

Este espaço é bastante amplo,

neamos os horários das educa-

Infantário Meninos Rabinos.

pada com material didáctico

existindo um prolongamento

doras com as necessidades das

Às 7h30 da manhã começam

disponível para algumas brin-

do mesmo para uma área ex - crianças a que assistem”, ex -

a chegar as primeiras crian-

cadeiras.

terior, que as crianças utilizam

plica Sónia Arroja. Todas as

ças. “Conforme as crianças

“Temos uma piscina das bolas,

para brincar também nes te

crianças de creche sobem ao

vão chegando ao colégio, há

uma mesa onde podem fazer

período, explica Sónia Arroja,

primeiro andar, para as suas

uma colaboradora que as re - desenhos, uma cozinha e uma

Directora Pedagógica dos Me-

respectivas salas, às 8h30. As

cebe e encaminha para a sala

ninos Rabinos.

que pertencem ao jardim-de-

6 B eb é Saúde

zona de garagem.

“O nosso horário de funcionamento é das 7h30 às 19h30. A
recepção das crianças é feita
das 7h30 às 8h30 na sala polivalente. A partir das 8h30, as
crianças passam a ser recebidas nas suas salas pelas res pectivas educadoras ou auxiliares de educação. Nós deli-
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-infância permanecem no es-

vão novamente fazer a sua hi-

paço polivalente até às 9h00

giene e vão descansar, fazer a

que é quando entram as res -

sesta. Em termos de jardim-de-

tantes educadoras e as levam

-infância, uma das salas está

para as suas respectivas salas.

preparada para que as crianças

“Não sacrificamos uma criança
que não tem necessidade de
dormir só porque as restantes
da sala dormem”

“Depois disto, por volta das

façam a sesta. A outra é des -

quatro, cinco anos que surgem

9h30 e até às 11h00, começa-

tinada às crianças que não fa - as crianças que não sentem

mos a fazer as actividades”.

zem. “Esta depende da diversi-

tanta necessidade de dormir.

A hora da higiene está marca-

dade das próprias crian ças.

A sestinha dura mais ou menos

da para as 10h30: mudam-se

Não sacrificamos uma criança

até às 15h30 e conforme as

as fraldas, lavam-se as mãos e

que não tem necessidade de

crianças vão acordando, “vão

a boca para depois irem todos

dormir só porque as restantes

passar à sala que está em acti-

para o refeitório onde vão ser

da sala dormem. Tentamos

vidade”. A partir daí, e depois
da higiene feita, chega a hora
do lanche. “Ao nível de creche,
comem papas e iogurtes com
bolachinhas. Se numa semana
lhes damos três dias iogurtes
com bolachas, damos dois dias

servidas as refeições. “A creche

ajustar o ritmo e as necessida-

a papinha. Na outra semana,

almoça por volta das 11h00,

des de cada um. Temos sempre

fazemos ao contrário, dando

11h15. O jardim-de-infância

dois espaços distintos para co-

três dias as papas e dois dias os

almoça às 11h30 e estes almo-

locar as crianças

ços acontecem em espaços

que dormem e as

distintos. Ambos têm refei-

que não dor-

Arroja.

tórios para fazer essas refei-

mem”, salienta

Se esti vermos a

ções”, explica Sónia Arroja.

Sónia Arroja. É

falar de crianças

Por volta das 12h30, as crianças

s o b re t u d o a o s

de jardim-de-

iogurtes com bolachas”, diz-nos Sónia

Fotos: Meninos Rabinos

“Cabe-nos a nós, enquanto
entidade educadora, tentar
que as crianças tenham
refeições saudáveis”

-infância, “damos iogurte com
pão ou leite com pão. Temos
aqui a solução de dar leite
simples ou leite com um pouco
chocolate. Esporadicamente,
temos também bolo e quando
o temos, são as crianças de
j a rd i m - d e - i n f â n c i a q u e o
fazem. É daquelas actividades
que elas gostam muito de
fazer”. No entanto, explica a

Bebé Saúde 7
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Directora Pedagógica dos Me-

ras livres, em espaço de sala

a avó Queta. Ela vai fazer a so-

Caderninhos
para os pais

ou no exterior. “Por volta das

pa com aquilo que os próprios

“Temos um caderno dos reca-

17h00, os pais começam a vir

cultivaram, o que acaba por os

dos individual feito por nós, e

buscar as crianças. No caso de

motivar com a relação que eles

utilizado na valência de cre-

creche, irão buscá-las à sala,

têm com estes alimentos”, diz-

che, onde descrevemos co-

até às 18h30. No jardim-de-

-nos a Directora.

mo foi o dia da criança, como

-infância, irão buscá-las às sa-

As educadoras tentam que as

é que ela esteve, a que horas

las até às 19h00”, explica Sónia

refeições sejam feitas com

comeu. No berçário, indica-

Arroja. No dia seguinte, come-

tranquilidade e que as crian-

mos ainda se a criança fez

ça tudo de novo, com a mesma

ças percebam o que devem co-

cocó e a hora da última refei-

disposição e profissionalismo.

mer. “Tentamos ainda dar-lhes

ção para que os pais consigam

alguma autonomia a partir do

perceber se alguma coisa não

ninos Rabinos, “é muito raro
darmos doces às crianças e op-

Curiosidades

primeiro ano de idade. Esta-

estiver tão bem em casa”. Esta

tamos pela fruta. Cabe-nos a

No espaço exterior dos Me-

mos ali junto delas mas vamos

preocupação acontece por-

nós, enquanto entidade edu-

ninos Rabinos podemos en-

tentando que elas comam com

que, muitas vezes, os pais vêm

cadora, tentar que as crianças

contrar uma área destinada à

a sua própria mão. No segun-

buscar as crianças e pode não

tenham refeições saudáveis”.

horta. “São as crianças que se-

do prato, já tentam pôr a comi-

lhes ser dada tanta atenção

Depois do lanche, os meninos

meiam as alfaces e as couves

da na colher e levá-la à boca”,

quanto as educadoras gosta-

podem ter algumas brincadei-

para depois dar à Cozinheira -

sintetiza Sónia Arroja.

riam, daí a importância deste

“São as crianças que semeiam as alfaces e
as couves para depois dar à Cozinheira - a
avó Queta. Ela vai fazer a sopa com aquilo
que os próprios cultivaram, o que acaba
por os motivar com a relação que eles têm
com este alimento”
8 Beb é Saúde

caderninho que fomenta a
ligação entre a escola e a casa.

As actividades
que as crianças
preferem
“Eles gostam muito das canções. Durante o dia, temos
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a
passeios, festas, etc. Em suma,

na realização de várias activi-

mais dois projectos de aproxi-

dades. Pedimos-lhes que ve -

mação dos Pais à Escola.

nham contar uma história,

sempre músicas muito calmas

pincéis grossos, pintam com

para lhes transmitir alguma

liberdade e à sua vontade por-

estabilidade”, adianta Sónia

que precisam de muito espaço

Abertos todo o ano

que achem pertinente fazer”.

Arroja. Na hora da sesta, as

para fazer os seus traços e as

O Infantário Meninos Rabinos

Esta é uma mensagem de aler-

crianças vão sendo embaladas

suas pinturas. No jardim-de-

tem a particularidade de nun-

ta para os pais pouco disponí-

pela própria música para ador-

-infância, já lhes damos folhas

ca fechar. Está aberto todo o

veis. “Para a criança, é extre-

mecerem. No jardim-de-infân-

de papel para desenhar pois já

ano mas, como em Julho e

ma mente importante que o

cia, as músicas já são mais agi-

“É importante começar a dignificar um
pouco mais o espaço Infantário, que é o
primeiro onde as crianças vão adquirir
competências e valores para a vida”

tadas. “Tentamos sempre que
exista música nos diferentes
espaços. Eles também gostam
muito de ouvir histórias. Os
mais pequenos gostam muito

que façam um doce, aquilo

dos fantoches e de todas as

têm capacidade de concentrar

Agosto, há menos crianças, ge-

pai venha à escola. Eu costumo

actividades, considero que a

os seus traços em folhas mais

rem o espaço, fazendo limpe-

dizer-lhes: se têm 22 dias de

que mais gostam é de poder

pequenas”.

zas e pinturas gerais durante

férias, tirem um para vir à es-

esses dois meses.

cola. Não é um que lhes vai

correr no exterior, extravasar
Há uma actividade que é feita

As novas e as
“velhas”tecnologias

com corantes, farinha e água

energia, pular, saltar”.

fazer diferença… mas que po de fazer a diferença”. Sónia

Nos Meninos Rabinos as “ve-

Chamar os pais
à escola

em cima da mesa. “Eles espa-

lhas” tecnologias de comuni-

É um dos aspectos mais impor-

zendo que “é importante co -

lham com as mãos e fazem os

cação, o jornal, fundem-se

tantes, na opinião de Sónia

meçar a dignificar um pouco

seus próprios desenhos. Alguns

com as novas tecnologias, a In-

Aroja, para que a criança sinta

mais o espaço Infantário, que

meninos da creche começam

ternet. No primeiro caso, exis-

que o seu pai se preocupa com

é o primeiro onde as crianças

por não querer mexer mas

te o Jornal Rabinos e Rabiscos,

ela e visita o espaço onde passa

vão adquirir competências e

depois de experimentarem, é

que com um design apelativo

os seus dias. “Somos uma eco-

valores para a vida. Nós não

uma das actividades que mais

chega gratuitamente às mãos

escola, pelo que temos uma

estamos aqui só para “tomar

gostam”, diz-nos Sónia Arroja.

dos pais com os principais

série de actividades ao nível

conta”. Estamos aqui para for-

As crianças dos Meninos Rabi-

trabalhos e acções realizadas.

sócio-ambiental para os perío-

mar e educar”. BS

nos também gostam muito de

Na Internet, através do site

dos em que os pais não estão,

fazer pinturas, mais a nível de

w ww.me n in os r abin os .c om e

bem como quando nos visi-

jardim-de-infância. “Na cre-

de uma área reservada, são

tam. Realizamos vários Ate -

che, colocamos um papel de

disponibilizadas inúmeras fo - lier’s ao longo do ano, onde os

parede onde as crianças, com

tos das diferentes actividades,

pais participam com os filhos

Arroja conclui a entrevista di-

Contactos
Rua Madressilva, 1 – Botequim
2820-147 Charneca da Caparica
Tlf. 212 972 727
Fax. 212 972 297
E-mail: meninosrabinos@sapo.pt
Site: www.meninosrabinos.com
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