
Você está domiciliado na cidade 
de Genebra, você trabalha na 

cidade de Genebra ?

Você procura um lugar de 
acolhimento (creche) para 
seu filho(a) entre o fim da 
sua licença maternidade 

e o inicio da vida escolar 
da criança ?

A CIDADE SUBSIDIA  
DIFERENTES LUGARES  

DE ACOLHIMENTO  
INFANTIL

BUREAU D’INFORMATION PETITE ENFANCE

www.ville-geneve.ch

Genève,
ville sociale et solidaire



AS POSSIBILIDADES DE ACOLHIMENTO
• Lugares destinados em prioridade aos pais que exercitam uma atividade (trabalho, 

formação, ou à procura de um emprego) ; 

• Idade de acolhimento : a partir do fim da licença maternidade, até o começo da escola ;

• Frequentação : Horário completo ou parcial.

47 ESPAÇOS DE VIDA INFANTIL 
- EVE (CRECHES)

Os espaços de vida infantil são lugares de 
acolhimento coletivos, horários regulares.

16 FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO DE DIA

A Associação para o acolhimento familiar 
de dia, na cidade de Genebra (AFJ-VDG), 
emprega pessoas chamadas acolhedoras, 
que são autorizadas e que beneficiam de uma 
formação de base. Este modelo de acolhi-
mento permite que a criança evolua em um 
contexto que é semelhante à sua vida familiar 
e que ela desenvolva relações estáveis com 
crianças de várias idades.

2 CRECHES FAMILIARES

A creche familiar oferece à criança um aco-
lhimento individual na residência de uma 
assistente de creche familiar, como um acolhi-
mento regular em creche. Esta estrutura per-
mite à criança de evoluir ao mesmo tempo em 
um contexto familiar, no domicílio da assis-
tente e em um ambiente coletivo, durante os 
momentos que eles passam na creche. 

2 CRECHES RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS

As creches de resolução de problemas permi-
tem de responder às necessidades urgentes 
e temporárias de acolhimento de crianças, 

após a solicitação feita pelos pais. A dura-
ção do acolhimento corresponde a períodos  
indo de alguns dias a vários meses.

LUgARES DESTINADOS  
à SOCIALIzAÇÃO DA CRIANÇA :

16 ESCOLAS MATERNAIS

A escola maternal é um lugar aberto durante 
a metade do dia, mas ela deve ser frequen-
tada regularmente. O primeiro objetivo é de 
ensinar às crianças de 2 a 4 anos a viverem 
e brincarem juntas.

1 ESPAÇO PARADA-JOgOS

O espaço parada-jogos é um lugar de 
acolhimento ocasional para as crianças a 
partir de 18 meses até a idade escolar. A 
frequentação está limitada à 3 horas e no 
máximo 3 dias por semana. 

2 LUgARES DE ACOLHIMENTO 
PAIS-CRIANÇAS

Os lugares de acolhimento pais-crianças 
são áreas de jogos e de encontros que 
acolhem crianças desde recem nascidas, 
acompanhadas pelos pais ou por um adulto 
responsável. Os profissionais podem, 
quando a situação exige, acompanhar os 
pais em suas dificuldades ou interrogações.

COMO SE INSCREVER ?
Todos os pedidos de inscrição são feitos no 
Bureau d’Information de la petite enfance (BIPE) 
Rua du Cendrier 8 - 1201 Genebra (de segunda a sexta das 9h às 14h)
Tel. +41 22 418 81 81 (de segunda a sexta das 9h30 às 12h)
contact-bipe.sdpe@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch 

ATENÇÃO : 

As inscrições para o lugar-jogos são feitas diretamente na Madeleine des Enfants
Rua de la Madeleine 16
1204 Genebra  
Tel. +41 22 310 15 37 

CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
Na cidade de Genebra, as vagas de acolhimento são atribuídas com critérios idênticos para todos.

São prioritárias as famílias :
• Domiciliadas no bairro em qual se situa a instituição ;

• Domiciliadas na cidade de Genebra ;

• Que trabalham na cidade de Genebra, sem ter residência na cidade (uma vez as 
solicitações dos habitantes da cidade de Genebra satisfeitas).

Outros critérios considerados :
• A data do pedido, desde que reativado regularmente ; 

• Presença simultânea de um irmão ou de uma irmã na instituição (só para as crianças com 
residência na cidade de Genebra) ;

• Situação profissional, familiar e social dos pais ;

• Correspondência entre a disponibilidade da instituição e o pedido dos pais.



1. INSCRIÇÃO AO BIPE
• A partir de 3 meses de gravidez

• Max 12 meses antes da data de 
entrada desejada

• Morar ou trabalhar na cidade de 
Genebra (1201 à 1209 + 1227)

5. LUgARES DE ACOLHIMENTO 
INFANTIL 

• Primeiro contato com a família, 
para propor-lhe uma vaga

• Définição da data de entrada 
desejada 

• Conclusão de um contrato entre os 
pais e a estrutura de acolhimento 

2. QUAIS DOCUMENTOS 
FORNECER ?

• Certificado de gravidez

• Certificado de emprego, estudo, 
inscrição ao ofîcio de desemprego 

Nenhum documento é pedido para 
as inscrições em escola materna

4. INSCRIÇÃO VÁLIDA 6 MESES. 
ENTÃO ELA DEVE SER 
RENOVADA !

• por mail  
contact-bipe.sdpe@ville-ge.ch

• correio  
Rua du Cendrier 8, 1201 GE

• no BIPE 
Rua du Cendrier 8, 1201 GE 
(Seg - Sex 9h - 14h)

3. DOSSIÊ EM ESPERA NO BIPE

O dossiê é transmitido aos lugares 
de acolhimento 

• De acordo com as vagas 
disponíveis na faixa de idade 
correspondente

• De acordo com antiguidade da 
inscrição

• De acordo com a idade da criança

• De acordo com a situação da família 


