Fichas de Intervenção DHS

Designação: Crescer Melhor em Cascais - Plataforma de Qualificação da resposta Creche

Breve Descrição:

A Plataforma Crescer Melhor visa ser uma rede de creches reconhecidas como respostas educativas
de excelência e promotoras da inclusão social que acordaram como missão garantir que, através da
partilha, aprendizagem e cooperação entre parceiros, respondam adequadamente às necessidades e
aos desafios educativos e sócio ambientais em compromisso com o desenvolvimento social do
território. Trata-se de uma Plataforma promovida pela CMC que reúne 25 entidades privadas e não
privadas gestoras de 45 equipamentos de creche, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Cascais, a Equipa local de Intervenção Precoce, o Instituto de Segurança Social, as Juntas / Uniões de
Freguesia do Concelho e, ainda, a Academia (Escola Superior Mª Ulrich e Fundação Brazelton Gomes
Pedro), que pretende responder às seguintes finalidades:
• Promover uma visão estratégica para o desenvolvimento das Creches no concelho de Cascais;
• Promover o trabalho em rede entre as entidades gestoras de creches e outros parceiros do
território;
• Contribuir para a sustentabilidade financeira das entidades gestoras de creche;
• Impulsionar a existência de creches com qualidade educativa e com práticas pedagógicas
inovadoras, que respondam às necessidades e expetativas dos seus clientes;
• Promover o desenvolvimento pessoal e societário das crianças e famílias do Concelho de Cascais;
• Assegurar o apoio às entidades parceiras com resposta de creche e acordo de cooperação com a
Segurança Social, contribuindo para a sua sustentabilidade na receção de crianças de famílias
social e economicamente vulneráveis e concorrendo para a sua qualificação, através do
financiamento de projetos formativos ou de intervenção sociopedagógica.

Entidades Parceiras:
25 entidades privadas e não privadas gestoras de 45 equipamentos de creche, a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Cascais, a Equipa local de Intervenção Precoce, o Instituto de
Segurança Social, as Juntas / Uniões de Freguesia do Concelho e, ainda, a Academia (Escola Superior
Mª Ulrich e Fundação Brazelton Gomes Pedro).

