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PATROCÍNIO 
 

O patrocínio da creche é feito pela firma Kinderkrippe 

Schneeflocke GmbH. Na creche são educadas crianças a partir de três 

meses até a entrada no pré-escolar.  A instituição Kinderkrippe 

Schneeflocke GmbH segue as diretrizes do Departamento Social da Cidade 

de Zurique.  

 

TRABALHO EM CONJUNTO COM OS PAIS 

Nós trabalhamos intensivamente juntamente com os pais, que 

diariamente e anualmente receberão relatório comportamental de seus 

filhos, além de participarem dos encontros ocasionais. 

 

O PESSOAL  

O pessoal é constituído de profissionais formados na área 

psicológica e pedagógica, aprendizes, estagiários e ajudantes. Falamos 

diferentes línguas e reunimo-nos regularmente. Estamos em constante 

formação continuada e conscientes de nossa influência como modelo no 

trabalho pedagógico. 

 

OS GRUPOS LUA E ESTRELA  

A creche Schneeflocke oferece vagas para 20 crianças que, 

são divididas em dois grupos de idades mistas: Lua e Estrela.  

 

 

 

 



2	
	

ALIMENTAÇÃO 

As necessidades individuais na alimentação das crianças são 

levadas em conta de acordo com as informações dos pais. Valorizamos 

refeições caseiras, preparadas diariamente por nós mesmas com 

alimentos frescos de acordo com as estações.  

 

AS SALAS 

A creche Schneeflocke GmbH está localizada próxima à 

Estação Central de Zurique, onde há diversos parques adequados para 

crianças. As salas são bem iluminadas e ventiladas e oferecem adequado 

espaço para atividades educacionais e as crianças sentirem-se à vontade. 

 

 

HIGIENE E SEGURANÇA 

O pessoal é instruído constantemente sobre as regras de 

higiene e segurança. O controle da observância das regras tanto pelo 

pessoal como pelas crianças é realizado sistematicamente, a fim de que as 

crianças desenvolvam competências pertinentes também nessa área. 

 

 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Cantamos, pintamos, fazemos trabalho manual e contamos 

histórias. Concordamos com Hillenberg : Criatividade  não é apresentada « 

na beleza do produto final, mas em fazer, em atuar e em vivenciar“. No 

processo criativo é considerado o tempo pessoal de cada criança. 

 

LINGUAGEM 

O nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento da 

competência linguística da criança desde o início, fortalecê-la em sua 

consciência linguística e com contentamento a aprender as línguas (tanto 
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a língua materna quanto o alemão) e despertar a fala. Esforçamo-nos 

para estar em constante diálogo construtivo com cada criança, apoiando 

os passos de aprendizagem e competência linguística dentro do largo 

contexto total do desenvolvimento infantil. Na creche fala-se o Alemão e o 

Alemão-Suíço. 

 

MOVIMENTO 

O movimento é decisivo para o desenvolvimento geral e para 

o processo de aprendizagem na idade infantil. Através de nosso trabalho 

pedagógico esforçamo-nos para criar as condições necessárias que uma 

criança precisa para promover um desenvolvimento da função motora de 

forma equilibrada e, com isso, influenciar positivamente o 

desenvolvimento de sua personalidade. Diariamente, será dedicada 1h 

(uma hora) com as crianças ao ar livre, no parque. 

 

A CRIANÇA COMO INDIVÍDUO 

Cada criança tem sua forma de ver e entender o mundo. Por 

essa razão, respeitamo-la como indíviduo. Levamos em conta as suas 

necessidades e aceitamos os seus sentimentos, consolamo-as e damos-

lhes a liberdade para que possam estar aonde desejam estar dentro do 

espaço estrutural da creche. É importante para a equipe, fortalecer a 

criança a fim de que possa desenvolver  confiança em si mesmo e nos 

outros. 

 

A CRIANÇA NO GRUPO 

A criança passa o seu dia em um grupo de idades mistas. 

Nesse sentido o seu desenvolvimento social será estimulado. 

Proporcionamos às crianças a possibilidade de relacionar-se melhor com 

as outras e suas educadoras. A criança é motivada a respeitar e a aceitar 

as outras crianças. Ela aprende a dividir e a cooperar. Ensinamos regras 

claras e limites. 
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TRANSCORRER DE NOSSAS ATIVIDADES 

6:00h - Abertura da creche 

7:30h - Café da Manhã 

8:00h - Atividades em movimento 

9:00h - Circulo Matutino (canções, histórias, meteorologia etc) 

9:30h - Lanche 

10:00 - Diversos passeios (parques, museus, zoológico, 

caminhadas etc.) 

11:30h - Almoço 

12:00h - Higiene dentária 

12:30h às 14:00h - Repouso 

14:00h às 15:30h - Brincadeiras livres ou atividades manuais 

em grupo 

15:30h - Lanche 

16:00h às 18:00h - Brincadeiras livres  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De segunda a sexta de 6:00h às 18:00h. 

Esperamos com alegria a sua visita, caso tenhamos 

despertado o seu interesse. 

Nós apoiamos projetos infantis em todo o mundo através  da 

rede internacional de organizações humanitárias independentes da ADRA 

SCHWEIZ & Gehörlose (surdos e mudos). 

Kinderkrippe Schneeflocke GmbH  

R. Mätzler  

Müllerstrasse 43 

8004 Zürich 

Tel. 043 243 89 85 

kitaschneeflocke@hotmail.com 

www.kinderkrippeschneeflocke.ch  

Tradução & Correção: Edinir Jardim & Rossimar Mätzler Amaidia 


