Berçário (capacidade para 8 crianças)
“ Na Creche o principal não são as atividades planeadas, ainda que adequadas, mas
sim as rotinas e os tempos de atividades livres. As crianças muito pequenas não se
desenvolvem bem em ambientes “escolarizados”, onde realizam atividades em grupo
dirigidas por um adulto, mas em contextos calorosos e atentos às suas necessidades
individuais.” Gabriela Portugal

Sabemos que a qualidade das experiencias vividas pelo bebé vão ter um impacto
muito grande na sua vida futura, no modo como se torna mais autónomo, mais
confiante, desenvolve a sua autoestima e se relaciona com os seus pares.
Queremos proporcionar um ambiente acolhedor, seguro e estimulador de
aprendizagens, com vista a um desenvolvimento que se quer harmonioso e global.
Os adultos irão proporcionar materiais estimulantes que através da exploração, do
jogo e do brincar, levarão a criança a fazer as suas conquistas.
São as interações adulto criança e as rotinas que irão criar um ambiente de
aprendizagem, em que é fundamental que a criança se sinta amada.
Nesta fase pretendemos que a criança ganhe uma maior autonomia física e cada uma
se desenvolva a partir do que já conquistou.
Alguns dos aspetos a ter em conta:












Sentar, gatinhar, levantar-se, adquirir a marcha, correr;
Adquirir maior controlo e coordenação motora;
Ter conhecimento dos espaços, permitindo para isso uma exploração ativa dos
objetos;
Estimular a perceção auditiva, táctil, visual, gustativa e olfativa;
Ser capaz de associar o objeto ao nome;
Ter compreensão de tudo o que ouve;
Prestar atenção à música e ao canto;
Mover a cabeça para dizer “sim” ou “não” em resposta a algumas perguntas;
Reagir ao ritmo da música com movimentos do corpo ou das mãos;
Pronunciar frequentemente sons como: “P”, “B”, “M”, “N” ;
Brincar com os sons que produz.

“Sou bebé pequeno,
Mas estou a crescer,
Com teu carinho e amor,
Vou-me desenvolver”

