-É obrigatório a pré-reserva com 24h de antecedência
efetuada através de meios digitais ou por telefone.
- Crianças entre os 6 meses e os 2 anos.
- São permitidas 2 crianças na creche.
- Os pais devem providenciar a alimentação e produtos
que a criança necessita.
- Máximo de 3 horas por dia por criança.
- Preencher formulário de registo no check-in a informar a
rotina, hábitos, doenças e alergias da criança.
-A receção/recolha das crianças é efetuada na porta de
entrada
- Não é permitida a entrada dos pais nas instalações.
-É efetuada a medição da temperatura à chegada. Se a
criança apresentar 38ºC ou mais, não poderá frequentar as
instalações.
- É permitido trazer algum vestuário/utensílios, no entanto
terá que ser desinfetado na chegada.
-No caso de uma criança apresentar algum sintoma, os pais
e a Direção serão contactados de imediato.

- It is mandatory to pre-booking 24h in advance made by
digital means or by telephone.
- Children from 6 months to 2 years old.
- Maximum capacity is 2 children, up to a maximum of 3
hours per day per child.
- Parents must provide meals & necessary products required
by their child/children.
- Fill in registration form upon check-in with information on
child’s routine, habits, health, conditions and allergies (if
any).
-The reception/collection of children takes place at the
entrance door.
-Parents are not allowed to enter.
-Temperature measurement is performed via infrared
thermometer upon arrival of the children.
-It is allowed to bring some clothing/utensils, however it will
have to be disinfected on arrival.
-Employees are instructed to be alert to any signs of symptons
that children may present and inform parents and
management immediately.

Preços por criança.
Nota: Crianças dos 6 meses aos 2 anos.
Informações e Reservas através da extensão 371.

Price per child.
Note: Children from 6 months to 2 years old.
Information and Reservations, call extension 371.

10h00 – 13h00
14h00 – 17h00

Dança divertida
Toca um instrumento
musical

10h00 – 13h00
14h00 – 17h00

Atividades sensoriais
Livro de atividades
sensoriais

10h00 – 13h00
14h00 – 17h00

Dedinhos divertidos
Massinha caseira

10h00 – 13h00
14h00 – 17h00

Conto com fantoches
Que animal sou? Sons e
histórias

10h00 – 13h00
14h00 – 17h00

Momentos divertidos
Actividades de estimulação

10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

Fun dancing
Playing a musical
instrument

10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

Group sensory activities
Sensory activity book

10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

Artistic little fingers
Homemade noodles

10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

A tale told by puppets
What animal am I?
Sounds and stories

10:00 – 13:00
14:00 – 17:00

Fun moments
Relaxing and stimulating
activities

especialista em criar diversão, motivação e
atividades educacionais. A sua prioridade é a segurança e
bem-estar da criança. Técnica de Animação
Sociocultural.
acredita que se uma criança se sente segura,
sentirá liberdade para ser ela mesma, fazer perguntas,
fazer erros, aprender a confiar nos outros, partilhar os
seus sentimentos e crescer feliz. Psicóloga.

is skilled in creating fun, engaging and
educational activities. Her number one priority is safety
and the wellbeing of your child. Sociocultural Animation
Technician.
believes that if children feel safe, they can be
themselves, ask questions, make mistakes, learn to trust
others, share their feelings and grow happy. Psychologist

No check-in da criança é aconselhável deixar
connosco:
- Uma mudança de roupa
- Um babete
- Doudou & chupeta
- Chapéu
- Fraldas
- Alimentação
-Toalhitas

Recommended items to bring with your child
upon check-in:
- One change of clothes
- One bib
- Doudou & pacifier
- Hat
- Nappies
- Meals
- Wipes

