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RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA DE 2018 

 
 
 
 
MISSÃO DO JIFA  
 
Proporcionar às crianças um desenvolvimento psicossocial e cognitivo harmonioso e saudável. 
Prestar os devidos cuidados diários, bem como acompanhar e proporcionar os meios mais 
adequados e possíveis às situações apresentadas pelas crianças, nomeadamente no que concerne 
às Necessidades Educativas Especiais (NEE).  
 
VISÃO  
 
Para levar a cabo a sua missão, o JIFA desenvolve em horário laboral, duas respostas 
socioeducativas – Creche e Pré-escolar, sediadas no Largo Conde Pombeiro n.º 12, 1150-100 
Lisboa. Pretende ser uma instituição de referência na sua área de atuação, pela qualidade 
inovação e excelência dos serviços que presta, alargando as suas resposta e adequando-as às 
necessidades manifestadas pelos seus beneficiários.  
 
 
VALORES  
 
No JIFA o bem-estar da criança impera sobre qualquer outro valor. Trabalhamos com e para 
as crianças assumindo esta postura no nosso quotidiano.  
São igualmente valores do JIFA: 
 
 

 Qualidade: ambicionar a satisfação total dos nossos beneficiários e trabalhar 
continuamente para o melhoramento e aumento da qualidade dos serviços prestados. 

 Capital Humano: o sucesso do JIFA depende maioritariamente do seu capital humano, 
sejam as crianças, pais, profissionais, parceiros ou fornecedores, é primordial que todos 
se sintam satisfeitos. Para este fim, apostamos, igualmente, na formação contínua da 
nossa equipa de colaboradores. 
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 Educação: porque a nossa principal missão passa por educar, educamos no sentido de 

“saber-ser” para “saber-estar”. Assim, diariamente no trabalho que realizamos, 
promovemos o desenvolvimento intergeracional onde podemos aprender uns com os 
outros, recuperando valores essenciais do respeito e da valorização dos saberes 
individuais de cada um. 

   
 Cultura de parcerias: a nossa atuação rege-se pela abertura e transparência, pelo que 

estabelecemos laços estratégicos que envolvam todos aqueles que acreditam na nossa 
missão.  
 

Pautamos, igualmente, a nossa ação pela ética, pela solidariedade para com o outro e pelo 
princípio da igualdade consagrado na Constituição da República Portuguesa (art. n.º 13). 

 
Consideramos que em 2018 a nossa missão foi conseguida com a ajuda das seguintes pessoas 
e empresas que com os seus donativos e trabalho voluntário apoiaram a Direção na 
concretização do seu Projeto de Ação: 
 
- Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa;  
- Câmara Municipal de Lisboa; 
- Delta Cafés; 
- Entrajuda; 
- Junta de Freguesia de Arroios; 
- Pais e pessoal e todos os outros que participaram ativamente na vida da Instituição; 
- Sociedade Central de Cervejas. 
 
 

 
 
 

                                                                             Os nossos AGRADECIMENTOS. 
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Durante o ano de 2018 desenvolveram-se os seguintes PROJETOS: 
 
I – PROJETO EDUCATIVO 
 
Apoiámos e mantivemos as condições necessárias para facilitar a execução dos Planos de Ação 
Pedagógica. 
 
1.1 - O Plano de Ação Pedagógica é um elemento unificador das duas valências: Creche e Pré-
Escolar, tendo os seus objetivos sido alcançados. 
 
Deu-se continuidade ao Projeto Pedagógico “Tons da Terra” 
 
Este tema, trianual, tem como objetivo principal a preservação da biodiversidade existente no 
nosso planeta, e a promoção e consolidação de comportamentos pró-ambiente que habilitem as 
crianças para o exercício de uma cidadania  ativa na tomada de decisões ambientalmente 
responsáveis. 

Consideramos que os objetivos propostos foram alcançados conforme os resumos dos relatórios 
pedagógicos das educadoras (em anexo). 
 
 
1.2 - Participámos nas comemorações e festividades programadas no projeto pedagógico: 

- Dia dos Reis; Carnaval (desfile de Carnaval da Junta de Freguesia de Arroios); Dia do Pai; 
Páscoa; Aniversário do JIFA – mês de Abril; Dia da Mãe; Dia Mundial da Criança; Festa de 
Finalistas; Pão Por Deus, São Martinho; Festa de Natal (a peça de Natal foi organizada com a 
colaboração especial dos pais nas diversas áreas do teatro – argumento, encenação, guarda 
roupa e cenários). 
 
1.3 - A Direção participou nas reuniões de pais e consideramos que se estreitaram as relações 

da direção com as famílias dos utentes. 
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II – PROJETO ADMINISTRATIVO 
 
A Gestão Administrativa comporta quatro áreas distintas: 
 

1- Cozinha e alimentação; 

2- Higiene e limpeza; 

3- Adaptação, melhoramentos das instalações e aquisição de equipamento; 

4- Serviços administrativos (ex.: inscrições, fornecedores, pagamentos, entre outros). 

 
1 – Cozinha e Alimentação 
 
1.1 - No que concerne à componente da cozinha e alimentação, o JIFA atendeu à especificidade 

alimentar de cada criança seja esta por intolerância alimentar ou por questões 

ideológicas/religiosas. 
As ementas foram efetuadas seguindo a legislação em vigor e as indicações de nutricionistas. 

 
 
1.2 - Deu-se continuidade ao sistema HACCP: 
 
- Foi realizada uma Auditoria de Higiene e Segurança Alimentar, de acordo com as regras do 

HACCP, tendo o JIFA obtido um resultado total de 85,3%; 
 
2 – Higiene e Limpeza 
 
2.1 – Foi realizada uma visita técnica da Sagies – Higiene e Saúde no Trabalho cujo parecer foi 
positivo. 
2.2 - Em 2018 foram realizadas 4 intervenções de prevenção da PSQ – controlo de pragas 
urbanas. 
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3 – Adaptação, melhoramentos das instalações e aquisição de equipamento 
 
3.1 – Realizámos todas as obras de recuperação e melhoramentos que se afiguraram pertinentes 
tendo em conta os recursos financeiros disponíveis nesta rúbrica.    
 
Não se realizou a alteração do pavimento do quintal mas faz parte do Programa de Ação da 
Direção para o ano de 2019.  
 
3.2 - Realizaram-se ao longo do ano obras de manutenção e conservação das instalações e dos 
equipamentos, no montante de 2.613,56€. 
 

3.2.1 - Recuperação, melhoramentos e adaptação das instalações: 

 

Cozinha:  
- Reparação e pintura de parte do teto e paredes;  
- Reparação de rodapés; 
- Substituição de azulejos;  
- Reparação de parede de acesso à cozinha (colocação de pladur e rodapé). 
 
Refeitório:  
- Reparação e pintura de paredes.  
 
Telhado:  
- Limpeza, remoção de tinta impermeabilizante, colocação de rede fibra e pintura de algeroz 
com tinta impermeabilizante reforçada com fibras; 
- Colocação de arame em telhas de volta das trapeiras e aumento de caleiro; 
 
WCs:    
 
- Reparação de autoclismo e desentupimento de lavatório do recreio; 
- Desentupimento de sifão de urinol, substituição de tubos de descarga e dois emboques de 3        
autoclismos; 
- Fixação de sanita, substituindo as buchas de madeira; 
- Pintura de tetos da wc dos funcionários e da wc da entrada. 
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Diversos:   
 
- Reparação de estores; 
- Fornecimento e colocação de dobradiças nas portadas do berçário; 
- Fixação de poste de rede no recreio, unindo, através de soldadura, este à grade com um ferro;  
- Substituição de fechos de estore do refeitório; 
- Afinação da porta da entrada. 
 
 
4 – Serviços Administrativos 
 
A Diretora administrativa efetuou a inscrição de 11 crianças da creche e 23 de pré-escolar. 
Na gestão da cozinha e serviços de limpeza efetuou supervisão dos serviços e realizaram-se 
reuniões com o pessoal. 
 
 
III – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PESSOAL 
 
1 - O Quadro de Pessoal teve a seguinte distribuição: 
 
1.1 - De Janeiro a Agosto de 2018 
 
Creche: 
 
Grupo Violeta - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa 
Grupo Azul - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa 
 
 
1 Funcionária de limpeza (comum aos dois grupos). 
 
Pré-escolar: 
 
Grupo Amarelo - 1 educadora/diretora pedagógica, 1 ajudante de ação educativa e 1 técnica de 
ATL 
Grupo Encarnado – 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa. 
Grupo Verde - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa. 
 
1 Funcionária de limpeza (comum aos três grupos). 
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- Pessoal comum às duas valências - 3 elementos: 

- 1 Administrativa, 1 cozinheira e 1 ajudante de cozinha. 
 
 
1.2 - De Setembro a Dezembro de 2018 
 
Creche: 
 
Grupo Violeta - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa 
Grupo Azul - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa 
 
1 Funcionária de limpeza (comum aos dois grupos). 
 
Pré-escolar: 
 
Grupo Amarelo - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa 
Grupo Encarnado - 1 educadora/diretora pedagógica, 1 técnica de ATL e 1 ajudante de ação 
educativa. 
Grupo Verde - 1 educadora e 1 ajudante de ação educativa. 
 
1 Funcionária de limpeza (comum aos três grupos). 
 
Pessoal comum às duas valências - 3 elementos: 

- 1 Administrativa, 1 cozinheira e 1 ajudante de cozinha. 
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IV - FINANCEIRO 
- Análise das Contas de Gerência do ano de 2018 
 
DESPESAS: 
 
Custos das Mercadorias vendidas e das Matérias Consumidas 
 
- Total anual …..…….……. 15.214,38€: 
 
 

 
 
 
 
Alimentação - inclui 11.572,40€ referente a donativo em géneros do Banco Alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,214.38 €, 
100%

Custos das matérias consumidas 

Alimentação
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Fornecimento e Serviços Externos – total anual ……......... 45.446,61€: 
 

 
 
Outros – 123,00€ (haccp); 210,95€ (f3m); 998,57€ (material didático), 79,60€ (documentação 
técnica), 112,15€ (diversos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,800.00 €
3,822.00 €

2,260.95 €
3,104.42 €

1,281.13 €
377.27 €

530.39 €
389.27 €

5,950.70 €
1,195.03 €

240.94 €
1,557.05 €

5,166.00 €
3,253.57 €

372.70 €
2,444.86 €

7,562.50 €
2,613.56 €

1,524.27 €

0.00 € 1,000.00 €2,000.00 €3,000.00 €4,000.00 €5,000.00 €6,000.00 €7,000.00 €8,000.00 €

Lisboa Ginásio Clube
SOU - Formação artística

Água
Electricidade

Gás
Ferramentas e utensílios

Material escritório
Renda

Deslocações
Comunicações

Seguros
Limpeza

Contabilidade
Foco Musical

Desbaratização
Vigilância e Segurança

Honorários
Conservação e reparação

Outros

Fornecimento e serviços externos
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Gastos com o Pessoal - total anual ..….………….……. 263.366,91€: 
 
 
 

 
 
 
 
- Outros custos com o pessoal – 49,90€ (roupa de trabalho); 194,43€ (formação 
profissional), 225,95€ (FCGT) e 134,15€ (almoços). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214,664.67 €

44,329.07 €

3,098.18 € 670.56 € 604.43 €
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Segurança e
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Outros custos com
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Custos com o pessoal
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Outros Gastos ………………………….…….….………………..123,22€ 
 
 

 
 
 
 
Gastos/Amortizações ………………………….…….……………1.729,68€ 
 
 
 

 
 
 

123.22 €, 
100%

Outros gastos e perdas operacionais

Despesas bancárias

1,729.68 €, 
100%

Outros gastos e perdas operacionais

Amortizações
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RECEITAS: 
 
 
Prestação de Serviços e Quotizações.………….………………. 63.103,14€: 
 
 

 
 
 
 
 
Subsídios à Exploração e Donativos ..........……..……………. 262.794,91€: 
 

 
 
  
 

 

63,103.14 €
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60,000.00 €
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Outros Rendimentos e Ganhos …………………………………….5.757,44€ 
 
 
 

 
 
 
Donativos – 1.000€ (Sociedade Central de Cervejas); 591,92€ (Delta), 114,44€ 
(reembolso seguros) e 2.927,60 (diversos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,123.48 €, 
20%

4,633.96 €, 
80%

Outros rendimentos e ganhos

Consignação IRS

Donativos
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V – FORMAÇÃO 
 
- 5 Funcionárias efetuaram uma formação sobre o sistema HACCP; 
 
- A direção decidiu comparticipar numa prestação de um Mestrado em Educação especial 
considerando que o mesmo é útil para o jardim-de-infância. 
 

VI - IMPLEMENTAÇÃO NA COMUNIDADE 

- Participámos em parceria com a Junta de Freguesia de Arroios no desfile de Carnaval cujo 
tema foi “Os quatro elementos”; 
- Promovemos a participação das famílias na construção do ambiente educativo que se 
desenvolve no J.I.F.A., incentivando o diálogo e questionando os pais sobre que temas 
gostavam de ver tratados em futuros encontros de pais. 
- Não se realizaram ações de sensibilização local. 
 

VII – ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

 

- Realizou-se nas instalações do JIFA a habitual Venda de Natal com vista a angariar fundos, 
cuja receita foi de 507,15€. 

VIII – PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 
- Deu-se continuidade à parceria com a Junta de Freguesia de Arroios que contempla um 
desconto de 50% aos utentes do JIFA que frequentem as aulas de natação na piscina da Junta. 
 
- Continuámos com o Protocolo de Colaboração com a Galeria Monumental apesar de não se 
terem realizado visitas e atividades durante este ano. 
 

- A Policia de Segurança Pública através do Projeto Escola Segura colaborou com ações de 
prevenção, vigilância e segurança. 
 
- Continuámos as parcerias com as Instituições locais nomeadamente com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Gabipp, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com a 
Junta de Freguesia de Arroios (participação na Rede Social – Comissão Social da Freguesia de  
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Arroios) e a colaboração da Junta no transporte dos produtos oferecidos pelo Banco Alimentar 
Contra a Fome e a Entrajuda. 
 

IX – ENRIQUECIMENTO EXTRACURRICULAR 
 
- Parceria com o Lisboa Ginásio Clube na realização de 1 sessão por semana de expressão 
psicomotora, nas instalações do JIFA, asseguradas por um professor credenciado, para os 3 
grupos de pré-escolar (9 meses por ano). 
 
- Parceria com a Foco musical, através do Projeto Crescer com a Música, com a realização de 
aulas de iniciação musical aos grupos de Creche (1 vez por semana) e Pré-Escolar (2 vezes por 
semana, 9 meses por ano. 
- Parceria com a Sou-Movimento e Arte, através de aulas de expressão dramática para o grupo 
dos 3 anos, aulas de dança criativa para o grupo dos 4 anos e aulas de inglês no grupo dos 5 
anos. 
A partir de Outubro expressões criativas para os grupos dos 3 e 4 anos. 
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Educadora – Beatriz Gascão  
 
Grupo azul  
 
Janeiro – Iniciámos o ano com um trabalho de ”grupo”, construímos o nosso placard (mapa de 

aniversários) tendo como orientação o tema da escola “tons da terra”, através dos verdes, 

vermelhos, amarelos, castanhos e laranjas. Foi introduzido a primeira forma geométrica, o 
círculo, onde foi feito o contorno com elementos naturais. 
Objetivos: Desenvolvimento da motricidade fina, respeito pelo trabalho do outro, 
desenvolvimento da linguagem, etc..   
Em simultâneo, construímos sacos sensoriais com gel de banho, corante alimentar, materiais 
decorativos (estrelas do mar, esferovite, purpurinas, etc), com o objetivo de trabalhar o tato e a 
visão, a temperatura e a sensação, a coordenação oculo-manual, motricidade fina, coordenação 
motora e trabalhando também a concentração. 
Fevereiro – Seguindo como linha condutora as formas geométricas passamos para os Blocos 
lógicos, material matemático escolhido, para trabalhar este ano letivo. Peças com quatro 
características: cor (amarelo, vermelho e azul), espessura (grosso e fino), forma (circulo, 
quadrado, retângulo e triangulo) e tamanho (grande e pequeno). 
Objetivos: Noção de quantidade, contagem concreta, figuras geométricas, etc. 
Através dos blocos lógicos construímos um placard com formas geométricas (triângulo, quadrado 
e círculo) de várias cores onde eles tinham que fazer corresponder peças (feitas de cartolina e 
plastificadas) às formas desenhadas no placard. 
Ligando as atividades entre si e passando para as cores, começamos a trabalhar com o 1 dom de 
froebel, material matemático que é constituído por sete bolas coloridas, cada bola corresponde às 
sete cores do arco-íris (retiramos uma bola, o anil, por ser muito parecido ao violeta) e por uma 
caixa de madeira com o objetivo inicial de desenvolvimento da imaginação e desenvolvimento 
da linguagem, através de jogos, trabalhamos contagem concreta, coordenação espacial, 
lateralidade, etc.  
Construímos também, com caixas de ovos e pauzinhos, um jogo de correspondência de cores 
onde utilizámos várias cores, com o objetivo de desenvolvimento óculo-manual.  
Abril – Ligando o amarelo, o azul, o encarnado e juntando um pouco de verde, iniciámos um 
projeto: reprodução de um quadro famoso de MONDRIAN. O pintor utilizou apenas as primeiras 
três cores e utilizado linhas retas preencheu alguns espaços deixando outros em branco, nós, na 
sala, utilizamos faixas finas (pretas) que eram coladas pelas crianças numa folha branca a gosto. 
Construímos um pequeno portfólio individual, onde através de várias técnicas de pintura e vários 
materiais, trabalhamos as quatro cores (canetas de filtro, lápis de cera, pintura com pincel, 
rasgagem e colagem, pintura com fio, etc.), em cada semana trabalhávamos uma cor e fazíamos, 
também jogos de chão e jogos de mesa. No final de cada semana fazíamos a exposição dos 
trabalhos individuais da cor trabalhada e de um trabalho de grupo.     
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Maio/Junho – A última cor a ser trabalhada foi o verde, fazendo a transição para o livro “Mão 

Verde” no início do ano letivo os meninos plantaram umas suculentas (primas do cato), na horta 
do JIFA, e nós retirámos uns “pezinhos” e trabalhamos com as crianças a constituição de uma 

planta e voltamos a plantar num vazo (para no final do ano as crianças levarem para casa), 
semeamos sementinhas de cheiro como lúcia-lima, hortelã, erva-cidreira, utilizando também, os 
livros: “Ainda nada” e “Começa numa semente”. 
Fizeram o contorno da mão e preencheram com ervas de cheiro – camomila, erva-príncipe e lúcia-
lima, de modo a reproduzir a capa do livro “mão verde”.  
Em simultâneo fizemos também uma pequena horta semi artificial.  
Julho – No mês de Julho as atividades realizadas foram principalmente de escolha livre, onde as 
crianças exploraram livremente os vários cantinhos da sala e colocaram em prática as 
aprendizagens realizadas ao longo do ano.  
Durante as manhãs, realizamos a atividade piscinas, onde aproveitamos o bom tempo para a 
realização de jogos.   
 
Grupo Violeta  
 
Setembro/outubro – Atividades calmas, brincadeiras de chão, onde a música foi o fio condutor 
para a integração dos bebés numa nova realidade. Gradualmente os bebés foram entrando de 
forma a fazerem uma adaptação calma, ajudando também os pais a fazer esta separação.   
Novembro – Contruímos o nosso primeiro placard, através de tampinhas de toalhitas (onde 
dentro das janelas irá ser colado imagens representando vários temas. Iniciamos com o tema da 
escola “tons da terra” onde colocamos folhas pequenas de vários formas e cores. Os pais ajudaram 
na decoração.  
Objetivos: Desenvolvimento da linguagem, observação de imagens, coordenação oculo-manual, 
destreza manual.  
Dezembro – Este mês foi dedicado ao natal, nas construções de decorações de natal e na 
construção da prenda de natal. Este tema também foi abordado através de histórias e de canções.   
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Educadora: Sónia Ricardo 
 
Grupo azul  

Tendo vindo substituir a Educadora Cláudia, comecei a trabalhar na sala do grupo Azul na última 
semana de Novembro. Esta semana foi para conhecer as crianças, pais e colegas. Adaptação ao 
grupo e ele a mim. Conhecer rotinas, horários e dinâmicas de sala. 

No mês de Dezembro comecei a introduzir a hora do conto. Todos os dias temos a hora do tapete, 
onde cantamos a canção do Bom Dia, contamos os meninos que estão e os que faltam, contamos 
uma história. Histórias através de livros, fantoches e outros recursos. No final cantamos várias 
canções e/ou lengalengas, rimas e trava-línguas. Com isto trabalho a concentração, 
enriquecimento de vocabulário, imaginação, curiosidade, noção de sequência, capacidade de 
ouvir, estimulo a magia e o prazer pelas histórias. O mês de Dezembro foi mês de elaboração da 
prenda de Natal com o objetivo de promover o estreitamento da relação entre a instituição-família. 
Os meninos fizeram um postal onde carimbaram uma pintura das suas mãos, e decoraram o saco 
da prenda com dedadas. Respeitando as crenças de cada família, a prenda era apenas um centro 
de mesa com uma vela decorado por eles. Realizamos dois trabalhos alusivos à quadra de Natal 
para decorar a sala, uma árvore e duendes brincalhões. Exploraram texturas, sentiram as tintas, 
escolheram cores diferentes. Alguns pais da sala participaram na peça apresentada às crianças na 
festa de Natal promovendo uma maior ligação da família à escola. 

Os recursos humanos foram as crianças, equipa educativa, família. Os recursos materiais foram 
materiais de expressão plástica, elementos da natureza, reciclagem de materiais, livros, fantoches. 
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Educadora: Cristina Baptista 

Grupo Amarelo 

 O Plano de ação pedagógico Tons da Terra tem como objetivo principal a preservação da 
biodiversidade existente no nosso planeta, e a promoção e consolidação de comportamentos pró-
ambiente que habilitem as crianças para o exercício de uma cidadania  ativa na tomada de 
decisões ambientalmente responsáveis.  

Vamos levar as crianças a observar o mundo natural que as rodeia, incentivando a descoberta e o 
espirito crítico, levando-as a questionar, a levantar hipóteses e a tirar conclusões. A área de 
conhecimento do mundo será privilegiada sendo transversal a todas as outras. 

De Janeiro a Julho 2018 

 

Janeiro: Comemoração do dia de Reis em conjunto com a Junta de Freguesia de Arroios, as 
crianças participaram com canções e construção de coroas, trabalho sobre o Inverno com pintura 
e desenho de flocos de neve.  
Abordámos a estratégia “Música no coração” com músicas escolhidas pelas crianças, escutámos 
em especial Zéca Afonso, música trazida por duas crianças. 
Fevereiro: Comemoração do carnaval com desfile no JIFA com o tema “ Os 4 elementos da 

natureza: Terra, Ar, Fogo e Água., Trabalho plástico sobre o dia dos namorados com pintura de 
corações e leitura da história do monstro das cores que aborda o Tema das Emoções, realização 
de um trabalho plástico sobre o livro. 
 Abordámos a estratégia “Oficina da Dança” com a execução de várias danças, na sala, de 
diversos países de origem das crianças. 
Iniciámos as aulas de yoga no sentido de promover a concentração e o relaxamento. 
Março: Início do projeto “ Um jardim pelo Correio” Construção de um Jardim para a escola 
Básica Largo do Leão, Prenda do dia do pai com a construção de um Kit de plantação de flores 
diversas para as crianças plantarem em conjunto com os pais. 
Ida à Biblioteca de São Lázaro. 
Ida à Aula Magna assistir ao espetáculo “A Quinta da Amizade”. 
Ida ao Lisboa Ginásio Clube para uma aula aberta a todas as crianças. 
Abril: Festa de aniversário do JIFA com a participação das famílias, construção de um bolo 
gigante com o tema alusivo à natureza, decoração do corredor.  
Comemoração do 25 de Abril no jardim Campo Santana onde as crianças participaram em 
diversas atividades realizadas pela Junta de Freguesia de Arroios. 
Com a estratégia “As Pancadas de Molier” as crianças desenvolveram aptidões na área da 
expressão dramática representando pequenos papéis de histórias conhecidas. 
Ida ao Cinema São Jorge assistir ao festival de cinema Indie Júnior. 
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Maio: Prenda do dia da mãe com a realização de um colar com elementos da natureza. 
Neste mês demos relevância à estratégia “Land Art” onde as crianças realizaram diversos 
trabalhos utilizando elementos da natureza, com pedras, areia, folhas, etc. 
Junho: Comemoração do dia da criança com a realização de desenhos pedidos pela farmácia 
Confiança para a decoração da montra desta. 
“Quem conta um conto” com esta estratégia pretendeu-se estreitar laços com a família, assim 
sendo, convidamos a mãe do Tito a vir à nossa sala contar três histórias e o pai da Noa veio contar 
uma história “ O Homem da Gaita” e a audição da música no youtube.  
Ida à Biblioteca de São Lázaro.  
Realizámos o passeio de final de ano ao Oceanário. 
Julho: Neste mês demos por concluído o nosso ano letivo com atividades mais livres e de escolha 
por parte das crianças.  
Realizámos a atividade de praia. 
Ao longo do ano participámos em atividades realizadas por outras salas, dando desenvolvimento 
à estratégia “Encontro a Cores”, participámos, por exemplo, nas atividades realizadas pelo grupo 
Encarnado: O ciclo da água, ida ao supermercado, ida ao hospital. 
 
Grupo Encarnado 

De Setembro a Dezembro 2018: 
 
 
Setembro: Decoração da sala, trabalho de fotografia para o placard de aniversários, construção 
do cantinho da natureza com elementos trazidos pelas crianças, trabalho plástico para as escadas 
com o tema “ Segue a Pista” (realização de decalque das pegadas de animais em massa de 
modelar, desenhos de diversos animais escolhidos pelas crianças), realização de um trabalho 
plástico para as escadas através de decopáge de folhas recolhidas pelas crianças, realização do 
mapa das presenças com o nome das crianças. Realização do mapa das tarefas com desenhos 
realizados pelas crianças. 
Outubro: Trabalho sobre o Outono com a utilização de lápis de cera e folhas trazidas pelas 
crianças, atividades de Maria Montessori (utilização de tabuleiros sobre a alimentação dos 
animais selvagens e domésticos), Tema sobre a alimentação saudável e posterior construção de 
um alfabeto com nome de alimentos, elaboração de uma ementa semanal em conjunto com as 
crianças, visita á Estufa-fria. 
Novembro: Construção de um Herbário com participação de uma mãe e com folhas trazidas pelas 
crianças, Décopage de folhas, pinturas de folhas, iniciação à escrita dos nomes, atividade de Maria 
Montessori com construção de um tabuleiro com números e símbolo de adição, subtração e igual. 
Dezembro: Realização da prenda de natal (construção de um castiçal com elementos da natureza, 
casca de árvore, paus, musgo e pinhas), iniciação a fichas de matemática dando enfâse às formas 
geométricas. Teatro de Natal com a peça “ Truz-Truz” realizada pelos pais, decoração das escadas 
com uma árvore de natal, decoração do corredor com folhas pintadas. 
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Educadora: Ana Martins  
 
Grupo Encarnado 

Janeiro / Fevereiro 
Celebrámos o Dia de Reis, com a Junta de Freguesia de Arroios oferecendo casacos polares; 
Realizámos várias experiências: massa brilhante, encher um balão sem soprar, formar cristais; 
Desenhamos uma casa com as diferentes divisões e os objetos que pertencem a cada uma das 
divisões; 
Pintamos um desenho de um boneco de neve e a paisagem de inverno usando a técnica do 
pontilhismo, e depois colocados dentro de uma mica com esferovite a imitar a neve; 
Aprendemos sobre os 4 elementos; 
Ouvimos a história “A Menina Gotinha de Água “ que depois levou a construir um cartaz sobre 

o ciclo da água, e que até fomos à sala amarela contar. 
Pintámos objetos que se movem com o ar (vento);  
Plantámos agriões para celebrar a terra;  
Celebrámos o Dia de São Valentim pintando corações geométricos, e corações em esferovite que 
levámos para casa; 
Pintámos máscaras de palhaço para celebrar o Carnaval;  
Construímos os fatos do Carnaval que eram do tema – o fogo; 
Construímos em 3D uma quinta com os seus animais; 
Pintámos usando “mata-moscas”, e garrafas de spray;  
Fizemos um Bolo de Cenoura; 
Fomos à Biblioteca de S. Lázaro, e ao Campo Mártires da Pátria apanhar elementos da natureza; 
 
Março / Abril 
Estampámos elementos da natureza (como folhas, flores) em plasticina; 
Celebrámos o Dia do Pai, construindo uma prenda que era uma suporte para canetas; 
Participámos no “Monstrinha” , e no espetáculo da Foco Musical “A Quinta da Amizade” 
Construção em 3D da paisagem do deserto, com a sua fauna e flora; 
Realizámos as experiências: massa viscosa e efervescência brilhante; 
Participámos nas celebrações dos 100 anos do Lisboa Ginásio Clube; 
Assinalámos o Dia da Árvore com a construção de uma árvore com rolos de papel higiénico;  
Fizemos pão, e aprendemos de que é feito;  
Brincámos de ser bombeiros;  
Construímos uma galinha com cascas de ovos para celebrar a Páscoa; 
Celebrámos o aniversário do JIFA; 
Celebrámos o 25 de Abril, participando no Campo Mártires da Pátria, em atividades organizadas 
pela Junta de Freguesia; 
Fomos ao Parque Infantil;  
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Maio / Junho 
Celebrámos o Dia da Mãe, elaborando a prenda, foi um vaso, com pedras pintadas a imitar catos; 
Fomos à Biblioteca de S. Lázaro; 
Construímos um girassol em 3D; 
Aprendemos a bordar numa borboleta; 
Desenhámos a espiga; 
Visitámos o Museu Calouste Gulbenkian, e depois desenhámos quadros antigos, réplicas de 
azulejos que vimos no museu; 
Celebrámos o Dia da Criança, participando nas atividades da Junta de Freguesia de Arroios; 
Assistimos a dois espetáculos no Teatro S. Luiz; 
Fomos ao Oceanário;  
Celebrámos os Santos Populares, pintando sardinhas, manjericos e janelas, e decoramos a sala;   
 
 
Julho 
Fizemos um cartaz sobre a praia;  
Fizemos atividades de desenho, jogos de mesa, puzzles; 
Fomos à praia; 
 
Grupo Verde 

Setembro / Outubro 
Fizemos um passeio ao Campo de Santana, para celebrar o início do Outono, durante o qual 
apanhámos folhas, que depois foram utilizadas em diferentes trabalhos e decorações na sala;  
Visitámos a Biblioteca de S. Lázaro; 
Fizemos a experiência; 
Elaborámos as telas para as escadas;  
 
 
Novembro / Dezembro 
 
Realizámos passeios por algumas ruas do nosso bairro;  
Construímos a planta do nosso bairro;  
Elaborámos as telas para as escadas;  
Celebrámos o S. Martinho apresentando o teatro “A Fada das castanhas”, às outras salas;  
Assistimos ao teatro musical “Rapunzel” no Teatro Politeama;  
Construímos decorações natalícias para a sala; 
Montámos a árvore de natal; 
Pintámos imagens relacionadas com o Natal;  
Elaborámos a prenda para as oferecerem aos pais, uma coroa de natal; 
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Educadora: Graça Albernaz de Matos 
 
Grupo Verde 
 
De Janeiro/Agosto 2018 
 
Com o Grupo Verde, de Janeiro a Agosto de 2018 foram trabalhadas estratégias diversas no 
sentido de se alcançarem os objetivos definidos pelo Projeto de Sala Tons da Terra, são eles:
  
- Promover e consolidar comportamentos pró-ambiente que habilitem as crianças para o exercício 
de uma cidadania ativa na tomada de decisões ambientalmente responsáveis;  
- Desenvolver atividades que permitam o contacto direto com a natureza; 
- Trazer a natureza para dentro da sala como envolvência e como meio de trabalho e de criação; 
- Utilizar o contributo de cada elemento do grupo, transportando para o todo as vivências naturais 
de cada um; 
- Dar especial relevo à área de Conhecimento do Mundo;  
- Promover a multiculturalidade e a educação pela arte; 
- Dar relevância à área de formação pessoal e social, nomeadamente no que diz respeito às 
relações interpessoais, ao crescimento partilhado, independência e autonomia; 
- Dar à família um papel ativo no desenvolvimento do projeto; 
- Fomentar a relação com os outros grupos, com a comunidade e corresponder às parcerias já 
desenvolvidas; 
Paralelamente foram postas em prática estratégias que contemplaram os objetivos específicos 
relativos à Área de Expressão e Comunicação que engloba o Domínio da Expressão Motora, o 
Domínio da Expressão Artística (Artes Visuais, Dança, Dramática, Musical), o Domínio da 
matemática e o Domínio da linguagem oral/abordagem à escrita.  
Apresentam-se de seguida projetos de sala e exemplos de atividades desenvolvidas com o grupo, 
na relação entre grupos, com os pais e com a comunidade. 
 
Raízes - Lugares - Grão a Grão - Land Art - Tons da Terra 
 
A partir dos projetos de sala Raízes, Lugares, Grão a Grão, Land Art e Tons da Terra foram 
desenvolvidas atividades ao longo do ano letivo que contribuíram para a noção de pertença ao 
planeta, para o desenvolvimento do respeito pelo meio ambiente e de uma atitude interventiva de 
proteção do mesmo, são elas: 
- Montagem de uma exposição permanente a partir dos “tesouros” recolhidos na natureza pelas 

crianças, famílias e funcionários; 
- Partilha de histórias reais e imaginadas a partir do que esteve exposto, pedras, ramos, conchas, 
folhas, ninhos, etc.  
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- Conversas de grupo sobre a origem destes elementos, as estações do ano, os ecossistemas 
terrestres, etc. Com uma abordagem simultaneamente realista e de encantamento pela Terra; 
- Construção de um mural com imagens de lugares naturais, especiais para as crianças e/ou 
famílias. A praia, a serra, a floresta, as regiões naturais do nosso país e dos outros 8 países da sala 
foram representados a partir dos percursos e das vivências de cada um;  
- Partilha de histórias a partir destas imagens na voz dos pequenos e dos crescidos. 
- Visualização de imagens, vídeos, livros e audição de relatos de vivências sobre os ciclos do pão, 
do azeite, do algodão, do chá, etc. Seguindo o processo desde a semente até à “transformação” 

feita pelo homem; 
- Abordagem de algumas profissões relacionadas com estes ciclos, como agricultor ou tecedeira 
através de dramatizações e outras atividades; 
- Construção e exploração de um placard com imagens sobre o mar: animais, desportos, 
profissões, poluição e degelo; 
- Utilização de recursos provenientes da própria natureza na realização de atividades plásticas 
diversas; 
 - Visualização de livros, imagens, vídeos sobre a preservação da natureza e da biodiversidade; 
- Construção de um canto da reciclagem com um placard onde deixámos mensagens de alerta 
sobre o meio ambiente;  
- Plantação de suculentas e outras plantas no quintal e na “varanda” da sala; 
- Realização de atividades de expressão plástica nos jardins do bairro; Recolha de elementos da 
natureza para as nossas instalações; 
- Decoração de uma árvore seca com diferentes elementos consoante a mudança das estações; 
 
Emocionário 
 
Através do Emocionário, projeto de sala que teve como ponto de partida o livro de Cristina Nuñez 
com o mesmo nome, foram contempladas os domínios da expressão artística e da expressão 
motora. Através de diferentes dinâmicas de grupo foi feita a abordagem da expressão dramática, 
da música, do movimento e das artes visuais. Seguem-se exemplos de atividades posta em prática: 
- Atividades promovedoras do reconhecimento de emoções em si e no outro; 
- Utilização de emoções como motor da criação artística; 
- Dinâmicas de dramática, música e dança que contribuíram para o desenvolvimento da 
concentração, da desinibição, da autoestima e da criatividade; 
- Exercícios de projeção de voz; 
- Dinâmicas de expressão dramática potenciadoras da coesão do grupo e a aceitação da diferença; 
- Dramatização a partir do livro “Começa numa Semente” de Laura Knowles apresentada na festa 

de finalistas; 
- Momentos de dramatização em pequeno grupo que constituíram os separadores da festa de 
finalistas; 
- Gravação de vídeos individuais trabalhando a identidade para projeção no espetáculo de final 
do ano; 
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- Construção de um placard com imagens de músicos, bandas e instrumentos; 
- Atividades de treino da elasticidade auditiva e do ouvido crítico através da audição/visualização 
de vários géneros musicais e vários cantores e bandas; 
- Exploração e consciencialização dos diferentes ritmos através de jogos de movimento e dança;   
- Atividades de reprodução e improvisação de ritmos através da precursão corporal e de 
instrumentos musicais; 
- Ensaio e apresentação da canção Do Ré Mi na festa de finalistas; 
- Danças a partir da música dos vários países da sala: Bangladesh, Brasil, China, Guiné Bissau, 
Itália, Nepal, Nigéria, Moçambique e Portugal;  
- Dança a partir da visualização de vídeos de dança contemporânea, nomeadamente da coreografa 
e bailarina Pina Bausch; 
- Ensaios e apresentação de vários momentos de dança na festa de finalistas: 

o Coreografia com luz a partir da música”The Lion Sleep’s tonight” (The Tokans); 
o Excerto da coreografia de “A Sagração da Primavera” de Pina Bausch, fazendo a relação 

com a passagem do tempo no JIFA e a transição de salas; 
o Coreografia a partir da música “Bella Ciao” na versão Goran Bregović; 
o Coreografia a partir de dinâmicas de dramática, tendo como fundo a música “Eu sei” de 

Sara Tavares; 
o Coreografia a partir da música “Passarinhos” de Emicida e Vanessa da Mata, trabalhando 

a ideia de aceitação da diferença; 
o Coreografia a partir da música de Patrizia Laquidara “L’equilibrio è un Miracolo”; 
o Movimento que relacionou a diversidade de países e a união do grupo, tendo como fundo 

uma frase de Agostinho da Silva; 
o Coreografia a partir da música “Somewhere Over the Rainbow”, transmitindo a noção da 

transição para o primeiro ciclo; 

- Atividades físicas de desenvolvimento da motricidade grossa e fina; 
- Jogos do domínio motor para o desenvolvimento da cooperação e da entreajuda;  
- Ensaios e apresentação de um circuito com vários exercícios motores na festa de finalistas, tendo 
como música de fundo “Sabre Dance” de Kachaturian; 
- Thai Shi na praia; 
- Fotografia a partir de atividades de movimento e retorno à calma; 
- Visualização de curtas-metragens de animação de festivais de cinema infantis; 
- Construção de um mural com imagens de alguns artistas e obras de arte famosas (pinturas, 
esculturas, instalações, fotografia);  
 
- Realização de desenhos de olhos fechados e desenhos com os pés; Desenhos na pele com pincel 
e água; 
- Construção de fatos de carnaval com o tema água, utilizando recorte/rasgagem de cartão, 
desenho a lápis de cor e pintura; Construção de cartazes com slogans para a “manifestação”; 
- Instalação a partir do poema “Brinquedo” de Miguel Torga. Com técnicas de pintura, colagem 

e escrita; 
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- Instalação a partir do livro italiano “Il Bucco”. Com técnicas de desenho, pintura, recorte, 

colagem, tecelagem e escrita; 
 
O Que Eu Andei Para Aqui Chegar 
 
Este projeto foi posto em prática tendo como objetivo consolidar várias aquisições e promover 
outras incluídas na área da formação pessoal e social relacionadas com a autonomia, a autoestima 
e o desenvolvimento social. Através dele deu-se também primazia às áreas do domínio da 
matemática e da linguagem oral e abordagem à escrita. Seguem-se diversas atividades realizadas: 
- Contagens, associações e formação de conjuntos partindo de situações do quotidiano; 
- Atividades exploratórias das noções de Tempo (dia/noite; dias da semana; meses; data); 
- Atividades de exploração dos blocos lógicos e do geoplano; 
- Construção de um jogo com paus e molas de madeira para fazer construções 3D; 
- Audição e reprodução de histórias e poesia; 
- Identificação dos vários objetos da sala através da cópia e fixação de palavras; 
- Cópia de palavras que no seu conjunto formaram o poema em tamanho xl “Brinquedo”; 
- Audição do poema “Urgentemente” de Eugénio de Andrade, discussão de ideias e 

desenvolvimento com o grupo da apresentação “Urgente e Importante” da festa de finalistas; 
- Realização de atividades de matemática e abordagem à escrita a partir do livro de atividades 
escolhido “Os Meus Saberes”; 
- Consolidação de aquisições relacionadas com as refeições, a higiene, vestir/despir, 
calçar/descalçar, a organização e responsabilização dos objetos pessoais e da sala; 
- Dinamização de diferentes situações que contribuíram para uma maior desenvoltura social e 
para uma abordagem mais confiante a novas situações, com adultos e crianças, dentro e fora do 
JIFA; 
 
Simbiose 
 
Este projeto foi pensado tendo como objetivo enriquecer a nossa sala e o grupo, através de 
actividades diversas, pesquisas, recolhas, recebendo pessoas e por outro lado, saindo à rua e 
descobrindo o mundo para lá do nosso espaço. Contámos com a participação dos outros grupos, 
da família, dos parceiros educativos e da comunidade envolvente. São actividades 
exemplificativas as seguintes: 
- Participação nos encontros de grupos e apresentação do espetáculo da festa de finalistas para 
todos os grupos; 
 - Participação na decoração dos corredores para a festa do Jifa; 
- Preparação de uma sopa para todos os grupos (descascámos uma caixa de ervilhas oferecida por 
um amigo do JIFA-Rui Barral); 
- O pai e um amigo do Quemuel vieram fazer “chimarrão para crianças” (projeto Raízes); 
- Aula de ginástica dada pai e pelo avô do Gustavo; 
- Aulas de Thai chi dadas pela tia do Gustavo e apresentação na festa de finalistas; 
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- Apresentação de “tambor africano” peo pai da Celina; 
- Canções tradicionais pelas mães do Mamadu, Ibraima, Miguel e Takia; 
- As famílias trouxeram materiais de apoio aos projetos, livros, filmes, imagens, elementos da 
natureza;  
- Acompanharam-nos e apoiaram o desfile de Carnaval, os passeios e atividade de praia; 
- Apoiaram a organização e realização da festa de finalistas de várias formas, fizeram figurinos e 
adereços, ajudaram a montar o cenário e a sala para o espetáculo da festa de finalistas; 
- A mãe da Carolina foi responsável pelo som e o pai do Gustavo pelo vídeo; 
- O som ao vivo foi assegurado por um amigo da mãe da Celina; 
- As famílias do Miguel, da Júlia, do Ibraima, do Mamadu, da Takia, da Clarice, do Quemuel e 
da Celina apresentaram canções tradicionais dos seus países;  
- A mãe da Maria e da Júlia participaram na coreografia da música “Eu Sei”, ajudaram a organizar 

o lanche e angariaram comida no café da D. Isabel e na Padaria Portuguesa. As primas da Maria 
fizeram a decoração do espaço; 
- O pai do Gustavo, a mãe da Maria e a irmã e a mãe da Júlia organizaram a realização de um 
vídeo com a participação do grupo. Foi apresentado durante o espetáculo da festa de finalistas 
como agradecimento à equipa de sala; 
- Passeios pelas ruas do bairro, lojas, Jardim Constatino e Jardim do Campo de Santana. Visita 
ao atelier onde foram construídos os corvos para o Indie e ao Mercado do Forno do Tijolo; 
- Lanche na Fundação Ronald Mc Donald e na Padaria do Bairro; Oferta de prendas à D. Isabel 
e à Padaria Portuguesa como agradecimento. 
- Atividade de ginástica no Lisboa Ginásio; 
- Visita ao Atelier da mãe da Celina e ao Jardim do Cerco da Graça; 
- Participação nas atividades da Junta de Freguesia, desfile de Carnaval e dia da criança; 
- Monstrinha e Indie Junior no Cinema são Jorge e concerto “Quinta da Amizade” na Aula Magna;  
- Visita à Quinta pedagógica Armando Villar em Cascais, onde fizemos sementeiras na horta, a 
exploração do ciclo da lã e vimos os animais da quinta; 
- Visita a Sintra e ao Café Saudade; 
- Visita ao Dinoparque da Lourinhã; 
- Atividade de praia. 
  

 
De Setembro/Dezembro 2018 
 
Grupo Amarelo  
 
O projeto Tons da Terra é trianual, continuou assim a ser dinamizado no Grupo Amarelo a 
partir de Setembro de 2018. Os objetivos referidos no início deste relatório mantiveram-se mas 
os tempos e as estratégias foram adaptadas às características do novo grupo, assumiram novos 
contornos e diferentes dinâmicas.  
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Emocionário 
 
Através do Emocionário, projeto de sala que teve como ponto de partida o livro de Cristina Nuñez 
com o mesmo nome, foram contempladas os domínios da expressão artística e motora. No 
entanto, nestes primeiros três meses e neste grupo em específico, assumiu este projeto o objetivo 
primordial de procurar o equilíbrio das emoções, construindo afetos e estreitando ligações. 
Seguem-se exemplos de atividades postas em prática: 
- Reuniões de grupo promovedoras dos afetos e da progressiva aceitação da separação diária da 
família; 
- Leitura de histórias dos livros trazidos pelas crianças; 
- Referência e utilização dos objetos transitivos nas reuniões de grupo e nas atividades da rotina 
diária; 
- Atividade de fotografia individual no sentido de estreitar a relação entre o adulto e a criança; 
- Pintura de desenhos de moinhos oferecidos pelo Rizze. Aprendizagem de palavras em holandês 
através filmes de animação do nijntje; 
- Desenho livre e preenchimento; 
- Atividade mista de desenho a partir dos blocos lógicos, desenho do rosto e pintura com aguarela; 
- Atividade mista de colagem de jornal, pintura de guache, pintura de ramos de oliveira, desenho 
das mãos e carimbos; 
- Atividade de aguarela e carimbos de animais da floresta inspirada nas cores de outono; 
- Audição de canções de Toquinho, Palavra Cantada e do musical “Festa na Floresta”; 
- Visualização de videoclipes, coreografias e curtas-metragens; 
 
O que eu andei para aqui chegar  
 
Este projeto foi posto em prática tendo como objetivo o desenvolvimento da autonomia e 
autoconfiança através dos momentos da rotina diária, nomeadamente nos períodos da higiene, 
alimentação e preparação para as atividades físicas. Paralelamente houve uma abordagem das 
áreas da linguagem e do domínio da matemática. Seguem-se diversas atividades realizadas: 
- Conversas de grupo sobre a rotina diária procurando contribuir para uma maior perceção e 
securização; 
- Atividades livres de exploração e reconhecimento do espaço e dos materiais; 
- Atividades calmas mais centradas na relação adulto/criança; 
- Atividades de partilha de brinquedos pessoais; 
- Correspondências de cores na arrumação dos materiais da sala; 
- Atividades de inglês: cores, corpo humano e família; 
- Blocos lógicos, geoplano e tapeçarias;  
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Simbiose 
 
Este projeto foi pensado tendo como objetivo enriquecer a nossa sala, através de atividades 
diversas, pesquisas, recolhas, recebendo pessoas. Fizemos algumas saídas à rua em pequeno 
grupo, apenas nas ruas próximas do JIFA. São atividades exemplificativas as seguintes: 
- Participação no encontro de grupos do dia de São Martinho com apresentação de um pequeno 
teatro feito pelo Grupo Verde; 
- Preparação de curgete para a sopa do Jia com pais e filhos. 
- Sementeira de pinhões feitos pelos pais; 
- Doce de abóbora e venda do mesmo feito por pais e filhos (o resultado da venda será para 
adquirir brinquedos de madeira para a sala); 
- Participação das famílias na peça de teatro de Natal como cantores e atores; 
- Atividade de fotografia nas ruas do bairro; 
- Reciclagem no ecoponto. 
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