
 (Portuguese) 

Perguntas comuns a fazer no infantário
Programas de infantário de qualidade fazem com que as crianças se sintam em segurança, apoiadas e cuidadas.  
Dão apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças mediante a construção de relacionamentos com 
as famílias e com os educadores, e proporcionando um ambiente participativo e de carinho que ajuda as crianças 
a crescer e a se desenvolver.  

Use estas perguntas como um guia na sua busca por infantários de qualidade que se adaptem a você e às 
necessidades da sua criança.

CUSTOS E DISPONIBILIDADE

1. Há vaga para a minha criança? (se não, existe uma lista de espera e 
por quanto tempo?) 

2. Quanto custa? Há taxas adicionais? (peça aos prestadores de 
cuidados que lhe expliquem os custos adicionais, como por exemplo, 
feriados, licença médica, taxa por ir buscar a criança mais tarde ou 
taxas de inscrição)  

3. Há vagas subsidiadas disponíveis neste centro? 

4. Oferecem inscrição para tempo integral e parcial?  

5. Qual a flexibilidade em termos de horas para deixar e ir buscar a criança?  

6. Como é que os prestadores de cuidados se comunicam com os pais e quando é que os pais podem visitar?

FATO:  

Pode escolher entre cuidados 
infantis oferecidos num centro 
ou numa casa.  Algumas 
pessoas que tomam conta 
de crianças em casa são 
associadas a uma agência 
licenciada e outras não têm 
licença.  Os custos variam.

SAÚDE E SEGURANÇA

1. Este centro é licenciado ou não licenciado? 

2. Toma conta de quantas crianças?

3. Como garante a saúde das crianças? (por exemplo, sono, limpeza) 

4. O que acontece quando uma criança está doente? (por exemplo, a criança é mandada para casa ou dão-lhe 
medicamentos) 

FATO:

Prestadores de cuidados 
não licenciados não podem 
tomar conta de mais de cinco 
crianças nas suas casas. 
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5. Que medidas de segurança existem? (por exemplo, extintor de incêndio, detectores de fumo/
fumaça e de Monóxido de Carbono (CO), kit de primeiros socorros, barreiras/cancelas de 
segurança e protetores para tomadas elétricas)   

6. Qual é o seu plano de evacuação de emergência? 

7. Dispõe de um plano de anafilaxia para crianças com alergias graves? 

ALIMENTOS E NUTRIÇÃO  

1. Que tipo de merendas/lanches e refeições fornece? 

2. Os alimentos são preparados no local ou são entregues no local já 
prontos? 

3. Há certos alimentos que não são permitidos no local? (por exemplo, nozes ou outros alérgenos) 

4. Pode acomodar as necessidades alimentares da nossa família?  

5. Há um frigorífico/uma geladeira disponível para leite materno e existe um cronograma de refeições? 

PROCURE:  

Planos de refeições que 
incluem os 4 grupos de 
alimentos.

APRENDER E BRINCAR

1. O que a minha criança vai fazer durante o dia? 

2. De que maneira os brinquedos promovem a aprendizagem, a 
criatividade e a interação social? 

3. Como incentiva as brincadeiras no interior e ao ar livre?  Quanto tempo
é dedicado ao ar livre? 

4. De que maneira as diversas tradições culturais são integradas no 
programa? 

5. Como é que os membros da família participam do programa? 

6. O que acontece se uma criança está zangada ou chateada? 

PROCURE:   

• Um ambiente que apoia a 
aprendizagem das crianças 
através de brincadeiras e 
pesquisas. 

• Um ambiente em que a 
participação familiar é bem 
recebida e estimulada. 

PRESTADORES DE CUIDADOS E PROFISSIONAIS TREINADOS 

1. Quais são as qualificações ou a formação do pessoal e dos prestadores 
de cuidados? (por exemplo, Educador de Infância)

2. Alguém no local tem certificação de Reanimação/Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) e de Primeiros Socorros? 

3. O que acontece quando o pessoal ou o prestador de cuidados está 
doente ou ausente?

PROCURE:  

Pessoal ou um prestador 
de cuidados que tenha 
qualificações ou formação 
relacionadas ao trabalho com 
crianças. 
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