
   
  

 

Criação da primeira creche com oferta de serviços inclusivos 

A fim de prestar serviços de creches adequadas às crianças necessitadas, o 

Instituto de Acção Social (IAS) tem vindo a prestar apoio às instituições particulares 

para a criação da primeira creche com oferta de serviços inclusivos, serviços estes que, 

por um lado, se assemelham aos serviços de creches em geral, na medida em que 

ambos consistem sobretudo na prestação de cuidados infantis e, por outro lado, se 

distinguem dos outros, em termos do ambiente, dotação de pessoal e funcionamento, 

com vista à prestação de uma melhor assistência às crianças de tenra idade com 

necessidades especiais de grau ligeiro. A título de exemplo, a referida creche, primeira 

do género, é dotada de um ambiente acessível e todos os seus trabalhadores 

necessitam de receber formação em matéria de cuidados às crianças de tenra idade 

com necessidades especiais. É  de referir ainda que os respectivos educadores de 

infância, para além de ajudarem na execução do programa das actividades de rotina 

nas salas de actividades, também prestam cuidados individualizados às crianças de 

tenra idade, utentes dos serviços inclusivos. Espera-se assim que os serviços atrás 

referidos permitam apoiar com maior eficácia a integração nas creches das crianças de 

tenra idade com necessidades especiais de grau ligeiro, em prol da sua futura 

integração nos processos de ensino regular e de desenvolvimento. 

A criação dos serviços inclusivos de creches tem como objectivo final permitir a 

admissão nas creches das crianças de tenra idade com necessidades especiais 

mediante o processo de admissão para as crianças em geral, de forma a que os 

encarregados de educação possam dialogar directamente com a respectiva creche caso 

pretendam que esta preste serviços mais apropriados às suas crianças, com base nos 

conhecimentos obtidos sobre essas mesmas crianças. Importa salientar que no 



   
  

 

processo da prestação dos respectivos serviços, estas creches empenham-se em 

garantir a privacidade das crianças, por forma a que, para além dos seus próprios 

trabalhadores, mais ninguém tenha conhecimento sobre quais as crianças que 

recorrem aos serviços inclusivos. 

O IAS espera portanto que, através da prestação dos serviços inclusivos a título 

experimental pela creche em apreço, que é inédita, possam ser avaliadas as 

necessidades, nomeadamente, quanto à dotação de pessoal, modelo de funcionamento 

e assistência para a prestação dos serviços em causa. Durante o período experimental, 

caso os encarregados de educação detectem que as suas crianças têm necessidades 

especiais de grau ligeiro, podem considerar pedir os respectivos serviços directamente 

junto da referida creche. Futuramente, o IAS irá levar em consideração o alargamento 

gradual dos serviços inclusivos para outras creches. 

Em relação ao ajustamento das turmas de meio dia, de acordo com o “Plano de 

desenvolvimento dos serviços de creches para os anos de 2018 a 2022”, ir-se-á na 

primeira fase coordenar as creches subsidiadas no sentido de dar início à redução do 

número de vagas das turmas de meio dia, prevendo-se a conclusão do trabalho de 

ajustamento até 2020, altura em que o rácio das turmas de dia inteiro e de meio dia 

passará a ser aproximadamente de 85:15. 

 


