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Grilo - Baião 

Telefone/fax: 255 551 017 

Avenida Padre Gomes, nº 243, Grilo, Baião 
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 255 551 017 
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adegril@sapo.pt  

servicostecnicosadegril@sapo.pt 
servicospedagogicosadegril@sapo.pt 

 
www.adegril.pt 

 

Horário de funcionamento 
07h30 às 18h30 

(Dias úteis) 
 

 

RESPOSTAS SOCIAIS 

Pré-escolar 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro de Convívio  

Associação de Desenvolvimento do Grilo 
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http://www.adegril.pt


O  Pré-escolar  presta os seguintes serviços:  
1. Na componente educativa  
- Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, 

em função da idade e necessidades específicas das 

crianças e de acordo com o Projeto Educativo e Cur-

ricular de sala; 

- Cuidados adequados à satisfação das necessida-

des da criança; 

- Atendimento individualizado, de acordo com as 

capacidades e competências das crianças; 

- Disponibilização de informação à família, sobre o 

funcionamento do Jardim de Infância e desenvolvi-

mento da criança.  

 
2. Na componente de apoio à família  
- Cuidados adequados à satisfação das necessida-

des da criança;  

- Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e 

quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo 

de dietas especiais em caso de prescrição médica; 

- Atendimento individualizado, de acordo com as 

capacidades e competências das crianças;  

- Alargamento de horário de funcionamento;  

- Atividades de enriquecimento curricular, de anima-

ção e de apoio à família;  

 - Disponibilização de informação à família, sobre o 

funcionamento do equipamento e desenvolvimento 

da criança.  

 

 

Centro de Convívio 

 

 

 

Pré-escolar 

 

O Centro de Convívio presta os seguintes  
serviços:  
- Atividades socioculturais, lúdico-recreativas, de 

motricidade e de estimulação cognitiva; 

- Nutrição e alimentação, nomeadamente o lan-

che; 

- Articulação com os serviços locais de saúde, 

quando necessário. 

- Cuidados de higiene e conforto pessoal, caso 

se justifique; 

- Transporte dos utentes entre a residência e o 

Centro de Convívio; 

- Acompanhamento e transporte a consultas, 

assim como aos exames complementares de 

diagnóstico; 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Serviço de Apoio Domiciliário presta os 
seguintes serviços:  
- Fornecimento e apoio nas refeições, respeitan-

do as dietas com prescrição médica; 

- Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 

- Tratamento da roupa do uso pessoal do utente; 

- Higiene habitacional, estritamente necessária à 

natureza dos cuidados prestados; 

- Atividades de animação e socialização, designa-

damente, animação, lazer, cultura, aquisição de 

bens e géneros alimentícios, pagamento de servi-

ços, deslocação a entidades da comunidade; 

- Acompanhamento e transporte a consultas, 

assim como aos exames complementares de 

diagnóstico; 

- Apoio psicossocial; 

- Formação e sensibilização dos familiares e cui-

dadores informais para a prestação de cuidados 

aos utentes; 

- Cuidados de imagem; 

- Atividades ocupacionais; 

- Administração da medicação prescrita. 

 


