
19 de setembro de 2020

Curso

Organização dos Espaços 
e Tempos em Creche e
Jardim de Infância

Sala de Formação da ANIP
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C

3000-319 COIMBRA

COIMBRA

À luz das novas orientações da 
Direção-Geral da Saúde (DGS)



Em contexto de pandemia de Covid-19, a 
Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu 
orientações com as medidas de 
prevenção e controlo  para o trabalho 
com crianças em creches e jardins-de-
infância e posterior adaptação aos 
respetivos Planos de Contingência de 
cada Instituição, o que mudou ?

O trabalho com crianças alicerça-se 
essencialmente na forma como se 
organizam os espaços e tempos 
disponíveis, por isso, o que poderemos 
fazer e/ou adaptar para cumprir as 
novas orientações atuais e futuras?

Por um lado como entendimento dos 
contextos enquanto primeiro educador e 
por outro lado enquanto elemento 
estruturante e seguro para as crianças.

Esta formação pretende evidenciar as 
ferramentas disponíveis no nosso 
quotidiano que apoiam a promoção de 
ambientes estruturantes e aliciantes na 
aquisição de novas aprendizagens, 
efetuando a articulação  com as  novas 
orientações da DGS, em matéria de 
prevenção e controlo de Covid-19.

INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 11-09-2020.

PREÇO: 
Associado ANIP - 45 €
Não Associado - 60 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/fHjBWqg7mdaPF2Bh7

Desconto de 5% para grupos de 2 ou mais 
pessoas.

FORMADORAS:
Isabel Geraldo
Mestre em Educação de Infância pela Escola 
Superior de Educação de Coimbra. 
É Educadora de Infância na Creche e Jardim de 
Infância da ANIP e formadora acreditada do 
Curso de Formação do programa Anos Incríveis 
Para Profissionais de Educação: “Effective
Classroom Management Group Leader 
Trainning”.

Mónica Miranda
Licenciada em Educação de Infância pela 
Universidade de Aveiro. 
É formadora acreditada do Curso de Formação 
do Programa Anos Incríveis para Profissionais 
de Educação: “Effective Classroom
Management Group Leader Trainning”.

DESTINATÁRIOS:
Educadores de infância, Estudantes de 
Educação pré-escolar e Auxiliares de ação 
educativa.

https://forms.gle/fHjBWqg7mdaPF2Bh7


OBJETIVO GERAL:

Contribuir para a consciencialização da 
importância dos espaços e tempos na promoção 
do processo educativo em creche e jardim de 
infância.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Orientações para Creche e Jardim de infância

• Documentação legal em vigor
• Planos de Contingência

2. Espaços de grupo

• Que espaços temos disponíveis
• Espaço interior e exterior – articulação das 

práticas
• Organização dos espaços de acordo com 

as intenções educativas
• “Cantinhos” ou áreas de interesse?

3. Gestão dos tempos

• Organização Institucional – O que nos 
prende e o que nos liberta

• Rotinas de grupo – como potenciar 
• Flexibilidade versus Rigidez

4. Espaços e tempos –primeiro educador

• Organização como elemento estruturante 
em grupo

• Segurança e risco
• Oferta educativa oculta

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

No final da formação, os formandos deverão:
• Identificar as orientações legais em vigor e a 

sua aplicabilidade;
• Reconhecer os benefícios de um espaço 

estruturado e devidamente pensado para 
cada grupo em específico;

• Identificar diferentes momentos do dia e a sua 
importância no desenvolvimento global de 
cada criança;

• Adquirir conhecimentos sobre dimensões-
chave a ter em conta na organização de um 
grupo;

• Tomar consciência das condições de bem-
estar e segurança a promover.



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

Privilegiar-se-á o uso de 
metodologias participativas e 
dinâmicas que valorizem a 
aprendizagem e o desenvolvimento 
pessoal: método interativo e 
expositivo (através do recurso a 
diapositivos e visionamento de 
vídeos), com treino de competências. 
Realização de exercícios práticos (em 
grupo e/ou individualmente) e 
discussão de casos durante a sessão.

A avaliação da formação será 
contínua, tendo por base a 
participação, motivação, espírito 
crítico, assiduidade, pontualidade, 
exercícios práticos realizados em 
grupo e/ou individualmente. 

Horário: 9h - 13h | 14h – 17h
Duração: 7 horas
Área de Formação: 143 – Educadores de Infância
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Formação PRESENCIAL

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO:

- Formação Certificada pela DGERT. 
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, se o 
formando obtiver aproveitamento e presença obrigatória em pelo 
menos 80% do total da duração da ação. Emissão ao abrigo da 
Portaria 474/2010 de 8 de Julho, através do Sistema de Informação e 
Gestão da Oficina Educativa e Formativa (SIGO).

Ação em processo de acreditação como ação de curta duração 
para docentes pelo Centro de Formação de Professores da APCC,



Organização e Secretariado:

Associação Nacional de Intervenção Precoce
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C
3000-319 COIMBRA
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727
formacao@anip.net
www.facebook.com/ANIP.pt

Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W

Mais informações sobre as nossas formações e eventos,
visite o nosso site: www.anip.pt
ou contacte-nos: formacao@anip.net

Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar?
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios!

Informação IMPORTANTE:

Para ter acesso às nossas instalações, 
é obrigatório o uso de máscara.

mailto:formacao@anip.net
http://www.facebook.com/ANIP.pt
http://www.anip.pt/
mailto:formacao@anip.net

