Jardim de Infância de Sanfins
Sobre o Jardim de Infância de Sanfins
 Em 1997, com um número razoável de crianças em idade pré-escolar, a viver na
freguesia de Sanfins-Paçô, surgiu a necessidade de abrir uma sala de Jardim de
Infância.
 Foi ocupada, para o efeito, uma das salas das instalações da Escola do 1º C. E. B.,
na localidade de Sanfins. Contudo, as crianças da localidade de Paçô não o
frequentavam, preferindo em alguns casos frequentar o Jardim de Infância de Sever.
 Para solucionar o problema foi arranjado um espaço que era do consenso e agrado
de ambas as localidades.
 O edifício pertencente à Associação Cultural e Recreativa de Solidariedade Social da
Freguesia de Paçô foi adaptado para aí funcionar o Jardim de Infância e, a partir daí,
já as crianças de Paçô o passaram a frequentar.
 O Jardim de Infância situa-se entre as duas localidades, mais propriamente no termo
de Paçô e no início de Sanfins. Fica à beira da estrada nacional nº 226, que liga
Moimenta da Beira a Lamego.
 A frequência neste estabelecimento de ensino tem vindo a enfrentar um problema: a
diminuição do número de crianças derivado à grande emigração desta população,
que procura melhores condições de vida, sobretudo no estrangeiro, e à baixa
natalidade, devida a diversas condicionantes socioeconómicas.
 Neste ano lectivo de 2010/2011 estão inscritas, para o frequentar, 8 crianças.
 Actualmente, o Jardim de Infância está integrado no Agrupamento de Escolas do
Concelho de Moimenta da Beira, com o qual mantém estreita ligação, nomeadamente
na realização de diversas actividades, projectos e convívios, que se desenrolam quer
nas instalações do Jardim quer nas da sede do Agrupamento, ao longo do ano
lectivo.
O edifício
 O Jardim de Infância é constituído por um único edifício, de um só piso, que se
destina exclusivamente a uso escolar.
 Possui:
- Um hall de entrada;
- Uma sala de actividades;
- Uma sala pequena, que serve como cantina escolar;
- Uma cozinha equipada, que apoia a distribuição, às crianças, de refeições, almoços
e lanches;
- Uma despensa para arrumos;
- Instalações sanitárias para adultos e para crianças;
-. Um pequeno alpendre exterior, onde existe acesso para quem possua dificuldades
de locomoção.

Planta do edifício e distribuição de Áreas

A sala das actividades
 A sala de actividades é ampla, arejada e bem iluminada.
 Está muito bem equipada com materiais e mobiliário, adequado não só à idade a que
se destina como também ao tipo de ensino e aprendizagens a efectuar.

O espaço exterior
De referir ainda o espaço exterior, bastante extenso e vedado, com um canto preparado
com baloiços e caixa de areia, para diversas actividades lúdicas de recreio, e adequados à
faixa etária a que se destinam.

Actividades lectivas e de enriquecimento curricular, na sala de aulas

As nossas leituras estão em dia!!

Futuros escultores é assim que começam!

Também havemos de ser cozinheiros!

Em grupo é mais fácil e divertido!!

Já toco ‘’Rock’n roll’’…!!

A Jogar com a Matemática!

… E assim aprendemos a lavar a roupa!

Encontrar peças e descobrir caminhos!

Correr, saltar e pular…há melhor do que isto?

Saltamos e nadamos como os peixinhos! Não acreditam?!

Actividades e Projectos em que participamos:
Ciências Experimentais:

Como é possível?! O da frente anda sozinho!... 1 ovo sabe nadar…o outro ainda não aprendeu!

Vou ser cientista! É divertido!

Feira de S. Martinho

Juntos na nossa tendinha, a vender coisas boas!

…Mas também provamos coisas boas nas outras tendas!

Circo Monumental de Natal, do Coliseu do Porto

Chegamos e esperamos ansiosos que começasse!

E na 2ª parte um lanche de pipocas! Querem algumas?!

Agora, que já nos conhecem, desejamos a todos boa sorte e êxito nas aprendizagens e nos estudos.

