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Fundação AFID Diferença 

A importância do livro infantil na infância  
1,2,3 conta lá outra vez ... 

Na maioria das vezes olhamos para o livro infantil como sendo um objeto, na verdade até o é, mas um 

objeto animado, muito mais importante do que aquilo que o julgamos. Confusos? Vamos então desmistificar a im-

portância do livro infantil no desenvolvimento das nossas crianças. 

De acordo com alguns estudos, confirmou-se que ler para um bebé, desde o nascimento, estimula o cére-

bro de uma forma única, reforçando também o vínculo afetivo entre pais e filhos. Mas tal leitura e contacto com 

este objeto, pode também desenvolver a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio, o vocabulário, estimu-

lando também a criatividade e a imaginação, bem como a linguagem oral. O livro assume uma importância fulcral, 

pois possibilita à criança conhecer e perceber o mundo, lidar com as emoções e os sentimentos, sendo um orienta-

dor do começo do mundo. Assume através das suas ilustrações, uma função mais estética, com representações grá-

ficas mais «clean», sem grandes estereótipos, cartonados, simples, desempenha uma função de um objeto de arte. 

O livro pode e deve assumir uma importância nas rotinas diárias de uma criança, todos os dias os pais po-

dem selecionar um álbum ilustrado, com ou sem texto, com ou sem imagem. Esta leitura cria um momento de ex-

ploração, riqueza, prazer e afetividade junto dos seus filhos. Este momento pode ser vivenciado em casa, numa bi-

blioteca, ou noutro espaço qualquer, o importante é que se criem momentos de alta qualidade.  

Os pais são mediadores do mundo e dessas leituras, por isso a seleção dos livros deve ser cuidada. Feliz-

mente o panorama da literatura infantil, bem com a sua valorização tem vindo a crescer em Portugal. Hoje não é 

difícil escolher uma boa editora, um bom autor, um bom ilustrador, quando visitamos uma livraria. Mas para aju-

darmos alguns pais, deixamos algumas referências essenciais... 

Sugestões para a biblioteca lá de casa :  

«Será…Um Caracol?», «Será…Um Rato?, «Será Uma Râ» de 

Guido Van Genechten (Gatafunho) 

«Ai Vou Eu» e «Pequeno Ou Grande» de Hervé Tullet 

(Gatafunho) 

«Eu Vejo», »Eu Ouço», « Já Sei» e «Eu Sinto», de Helen 

Oxenbury (Gatafunho) 

« Miffy” (vários títulos), de Dick Bruna (ASA) 

« Frederico », de  Leo Lionni (Kalandraka) 

« O Balãozinho Vermelho», de Lela Mari (Kalandraka) 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

 Janeiro é um mês compridddddddddooooooooooo e, por isso houve muito tempo para 

novas aprendizagens, momentos de brincadeira  e algumas visitas surpreendentes. 

 

No Dia de Reis fizemos nas salas coroas de reis e rainhas e fomos todos convidados a partici-

par num lanche muito especial, não sabíamos que eramos os únicos da realeza presentes, 

pois os três reis magos vieram à creche da Venteira e com eles trouxeram presentes de ver-

dade. A euforia foi tanta entre laços e papeis de embrulho, que nos esquecemos que na 

mesa havia um lanche de reis, que grande surpresa ... 

Como é que os reis sabiam dos nossos brinquedos preferidos? Isso agora também não im-

porta nada!  

 

Mas não foi só de surpresas boas que esteve recheado o nosso janeiro, ele também trouxe 

muito frio...grrrrrrr e com ele algumas constipações e febres, mas aguentámos os bicharocos 

maus.  

 

Nos dias de sol não perdemos a oportunidade e equipados a rigor, com casacos, gorros e 

cachecóis, lá fomos nós, os mais crescidos da escola ao parque. E que saudades tínhamos de 

brincar lá fora… 

 

Em todas as salas trabalhámos o inverno sob diversas formas, em pinturas, canções, jogos, 

brincadeiras, descobrimos o que o Sr. Frio nos pode dar.  

Cai um pingo, outro pingo, 
Pinga, pinga, Sem parar, É 
uma nuvem a passar, Com 
gotinhas a saltar (2x) 

Já estou com a roupa molha-
da, Até a rua está bem lavada, 
Sei que é INVERNO e tem de 
chover 

Mas agora 

Vou-me embora 

Para me aquecer. 

  

Canção da chuva Agenda 

Baile de carnaval – 9 de 

fevereiro 

Nuticientistas (sala 2 

anos) - 19 de fevereiro 

Reuniões de pais 

 

 

Aniversários 

Centro de Recursos do Zambujal -  Rua Quinta do Paraíso, Alto Moinho - 2610-316 Amadora - 214 707 456  
Creche Venteira - Av. Aljubarrota, Bairro Janeiro , Venteira - 2700-040 Amadora - 210 996 030 
AFID Geração - Praça São José - 2610-170 Amadora - 210 962 170 

Siga-nos online 

 

Matilde |6 Leonor |7 

Margarida|13 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ0eK64oLZAhUHaRQKHehGAB0QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.educolorir.com%2Fimagem-nuvem-de-chuva-i27572.html&psig=AOvVaw1YC2mg_l3nBe7JVpFkGtAN&ust=15175075564287
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

O mês de janeiro foi tão comprido… mas agora que chegou ao fim sentimos que o apro-

veitamos muito bem. 

Na sala do Berçário experimentamos explorar a massa de farinha de uma atividade da 

sala do lado. Correu tão bem… que apeteceu provar! Já gostamos de fazer outras coi-

sas, somos bebés, mas sempre curiosos. Já somos 9 na sala. Quase casa cheia! 

Na sala 1-2 pintamos um mural com lápis de cera para colocar fotos de família, apren-

demos a fazer massa de farinha e fomos várias vezes ao Jardim. Mesmo com o tempo 

frio não deixamos de o fazer, é importante mudar de espaço durante o dia e respirar 

outro ar que não o da Creche. Ficamos mais fortes e competentes com as brincadeiras 

de exterior. Somos crianças exploradoras. 

Na sala 2-3 tivemos vários momentos diferentes, alguns deles dedicados às artes plásti-

cas, atividades muito apreciadas por todos. Aprendemos a utilizar a cola, foi muito di-

vertido e somos tão crescidos que isto para nós foi super fácil. Nas nossas brincadeiras 

livres criamos o que queremos porque a nossa imaginação não tem limites e consegui-

mos recriar o que a maior parte de nós vê todos os dias, as filas de trânsito interminá-

veis...vejam se não se atrasam porque a previsão diz que o trânsito vai ser intenso 

(pelos menos de brincadeiras e de criatividade)! Somos crianças criativas! 

E assim foi um pedacinho do nosso mês. Fizemos muito mais, mas a maioria das recor-

dações fica apenas (e só) na nossa memória. E que bom é ter boas recordações. Até já. 

“Vamos à caça ao urso”  no 

espaço Árvore dos Bebés (Rua 

Fernão Mendes Pinto, nº3E  

2670-388 Infantado - Loures) 

17 fevereiro |Loures 

-15h às 16h– 6 aos 12 meses 

-16h15 às 17h15 - 12 aos 36 

meses 

-17h30 às 18h30 - 3 aos 5 anos 

Momento lúdico interactivo e 

em família com o envolvimento 

na acção da história “ Vamos à 

caça ao urso”.  

CONTACTO: 927 316 365 

Em família Intergeracionalidade  

Com os nossos avós do coração aprendemos mui-

tas coisas porque a idade é sinónimo de sabedoria, 

já diziam os nossos antepassados. Aprendemos a 

dar e a receber coisas que não se veem com os 

olhos. Aprendemos a acarinhar quem nos quer 

bem, aprendemos que os colos dos mais velhos são 

tão fofinhos e confortáveis que apetece sempre 

mais um bocadinho. Somos mesmo umas crianças 

privilegiadas nesta creche. Obrigada ERPI. 

Aniversários 

Centro de Recursos do Zambujal -  Rua Quinta do Paraíso, Alto Moinho - 2610-316 Amadora - 214 707 456  
Creche Venteira - Av. Aljubarrota, Bairro Janeiro , Venteira - 2700-040 Amadora - 210 996 030 
AFID Geração - Praça São José - 2610-170 Amadora - 210 962 170 

Siga-nos online 

 

Afonso| 7 

Miguel| 24 

Daniela| 8 

Clara| 24 

https://www.youtube.com/channel/UCB-KSd-Tzzu2f5hNUENFK1A
https://www.facebook.com/fundacaoafid/
https://www.afid.pt/
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CRZ 

Atividades  que desenvolvemos 

Mais um novo ano que começa e com ele novos objetivos e metas...janeiro chegou com 

muito frio e chuva e, nada melhor para aquecer do que arregaçar as mangas e por as 

mãos ao trabalho! 

Decorámos chapéus de chuva com cores bem alegres, pois o inverno não tem de ser cin-

zento e construímos bonecos de neve bem engraçados. 

Também pudemos experimentar como é o frio na Serra da Estrela, mexendo no gelo e 

divertimo-nos a fazer pinturas com ele. 

Ainda houve oportunidade de explorar sensorialmente e de forma lúdica diferentes mate-

riais, desde brincadeiras com balões de várias cores e com diferentes conteúdos, a espu-

ma de barbear até a brincadeiras com massa de sal! 

Descobrimos desta forma que esta estação do ano também pode ser muito divertida! 

E agora que este mês já acabou...já só pensamos nos disfarces para o Carnaval! 

E porque não aproveitar o 

bom tempo e levar a peque-

nada a brincar num dos par-

ques mais antigos da cidade? 

O Parque Infantil do Alvi-

to|9.00/18.00(Inverno)|Entra

da livre  

 

 

Como o tempo é de folia, 

assistam a um dos muitos 

desfiles de Carnaval e, em 

família, deixem-se levar pela 

diversão!  

 

Sugestões... 

O dia de Reis chegou e, do Berçário ao Pré-escolar, 

cada grupo preparou as suas coroas a rigor e muito 

criativas! 

À tarde, reunimos no refeitório para um verdadeiro 

lanche de Reis e Rainhas...foi um momento de en-

contro e partilha entre salas. 

A celebração deste dia fechou, assim, uma época de 

festividades que vivenciámos na nossa Creche, assi-

nalando também, o início de um novo ano, que de-

sejamos que seja repleto de conquistas, desejos e 

muitas alegrias para todas as crianças e suas famí-

lias! 

Comemorações do mês Aniversários 
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Micael | 06 Sofia J. | 08 

Sofia O. | 08 Inês | 18 

Matilde | 19 Alice | 23 

Valentina | 26 
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