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As atividades incidem sobre os seguintes parâmetros 
curriculares:

    • Comunicação e Linguagem;
    • Exploração Lógica;
    • Movimento e Música;
    • Noção precoce de Quantidade e de Número, 
       Espaço e Tempo;
    • Relações Sociais;
    • Representação Criativa;
    • Sentido de Si Próprio.

Principais eixos de intervenção

Projeto Educativo

O Projeto Educativo constitui o documento orientador 
de toda a atividade educativa da Creche de Mafra, vi-
sando promover o desenvolvimento integral da crian-
ça, de forma harmoniosa, capaz de a ajudar a crescer 
e tornar-se um cidadão capaz e realizado. 
É a matriz de suporte que irá ser concretizada pelo 
Plano Anual de Atividades (documento operacional 
da ação educativa) e pelos Projetos Pedagógicos de 
Sala (adaptados às características de cada grupo, con-
templando as opções educativas e as orientações para 
oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem). 
Consulte o Projeto Educativo:

 

Morada
Creche de Mafra

Av. António Severino Alves, n.º 1, 2640-407 Mafra
Telef.: 261 812 626

e-mail: creche.mafra@cm-mafra.pt

Inscrições e Matrículas
Inscrições: Entre 15 a 31 de maio

Matrículas: Durante o mês de julho

Para mais informações consulte: 



Apresentação
Com o objetivo de apoiar as famílias e promover o de-
senvolvimento pessoal e social do bebé num ambiente 
seguro e estimulante, a Creche de Mafra tem um con-
junto de respostas integradas de cuidados e apoio social 
para bebés, a partir dos 4 meses, dando assim resposta às 
necessidades dos pais desde os primeiros tempos de vida 
da criança. 

Horário
Horário alargado de funcionamento (12 horas) das 
07h30m às 19h30m, possibilitando a adaptação dos 
tempos de permanência das crianças, na creche, às ne-
cessidades das famílias.

Valências
Tem capacidade para 114 crianças distribuídas por 8 salas:

Alimentação
As refeições são confeciona-
das localmente, respeitando 
as boas técnicas de confeção e 
normas de higiene e seguran-
ça alimentar. São equilibradas 
nutricionalmente e ajustadas 
às necessidades calóricas diárias 
do grupo etário a que se des-
tinam. Consulte as ementas na 
Creche ou em:

Objetivos

Instalações
A Creche de Mafra é o resultado de um amplo projeto 
municipal de intervenção, planeamento e ordenamen-
to da rede educativa, que tem como principal objetivo 
constituir um espaço seguro de promoção do desenvol-
vimento físico, emocional, cognitivo e social das crianças 
entre os quatro meses e os três anos de idade.
Neste sentido, o investimento da Câmara Municipal de 
Mafra traduziu-se na conceção e construção de um es-
paço projetado de raiz com salas acolhedoras e confor-
táveis, equipamentos funcionais, mobiliário e material 
didático adaptados às necessidades e interesses das crian-
ças, propiciando experiências diversificadas de aprendi-
zagem ativa e de conhecimento de si e do mundo.
No ano de 2020, contribuindo para a sustentabilidade 
do Município, registando-se um aumento significativo de 
casais jovens que se têm instalado no Concelho de Mafra, 
e devido à extensa procura de resposta à valência de 
creche, procedeu-se ao aumento da capacidade insta-
lada, através da construção de duas novas salas, com 
capacidade para 15 crianças cada.

Berçário dos 4 aos 12 meses de idade – duas salas 
berço e uma sala parque – capacidade total: 20 
crianças;

Creche dos 12 aos 24 meses – 3 salas – capacidade 
total: 34 crianças;

Creche dos 24 aos 36 meses – 4 salas – capacidade 
total: 60 crianças.

A Creche de Mafra constitui-se como um serviço dirigi-
do à criança, mas também à família, prosseguindo os 
seguintes objetivos específicos:

Efetuar um atendimento individualizado das questões 
básicas de alimentação, higiene, sono, educação e pe-
dagogia;

Proporcionar atividades que promovam o desenvol-
vimento integral da criança, num clima de segurança 
afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu 
meio familiar;

Partilhar com a família os cuidados e responsabilidades 
no processo evolutivo das crianças.


