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Fundação AFID Diferença 

Segundo filho um amor que também se constrói...e o mano onde fica? 

Quando nasce um filho o vinculo e o amor são construídos e com todos os sentimentos positivos que esta 

vinda abarca também há lugar para frustrações e é necessário admitir esta realidade. Surgem muitos questio-

namentos, dúvidas, cansaços e quando já existe outra criança há que saber gerir todas estas emoções. E a 

verdade é esta, nenhuma criança em idade tão tenra, é consultada pelos pais quando pensam em ter outro 

bebé. Toda esta decisão passa sobretudo pela família (pai e mãe) e terá um impacto muito grande no desen-

volvimento da criança e na rotina da família. Toda esta preparação surte sensações. A decoração, brinque-

dos, roupas, panóplia de enxoval do bebé causa estranheza e insegurança na criança se não for desde logo 

trabalhada pela família. A criança pode começar a sentir-se desconsiderada, e uma “raiva de estimação” co-

meça a surgir. O irmão/ã nasce e passa a ser o centro das atenções de todos, a criança passa a ser o filho 

crescido, que tem de ganhar autonomias depressa, ouvem-se comentários “ Vais ter de te portar bem!”, 

“Tens de ajudar a mãe!”, “Agora as fraldas são só para o mano/a”. A criança começa a achar que ser bebé é 

que é bom e, eis que surge a “regressão”, vamos voltar a usar chucha, fazer chichi na cama, comer a papa, 

fazer birras. Regressões muitas vezes mal interpretadas pelos pais, são apenas chamadas grandes de atenção. 

Os ciúmes surgem e não existem fórmulas mágicas. 

Os Ciúmes surgem é necessário inverter a situação… Algumas estratégias... 

-Prepare a criança para o nascimento do irmão, inclua-a na seleção do nome, decoração do quarto, escolha do enxoval, leve-a a as-

sistir às ecografias; 

-Apresente a criança aos substitutos temporários prováveis: pai, avó, tia. Assegure que não vai ser abandonada, que a separação é 

temporária. Utilize o telefone para ajudar; faça cartões para ele dar à mãe e/ao novo bebé; deixe-a ir às visitas no hospital; 

-Quando o bebé chegar, dê à criança algum brinquedo (boneca, animal de peluche) para que possa amar e cuidar enquanto os pais 

se encarregam do novo bebé; 

-Deixe-a ajudar com as mudanças das fraldas; deixe-a participar, dando ao bebé um biberão de água, pegando-lhe ao colo, embalan-

do-o. Introduza a ideia de que, também ela, pode cuidar do bebé. Mas deixe-a ir embora quando ela quiser e encare o ressentimen-

to como algo normal; 

-Todos os dias, talvez enquanto o bebé dorme a sesta ou na hora de ir para a cama, um pai pode planear algum tempo sozinho com 

ela, para voltar aos velhos rituais ou criar alguns novos. Planear momentos especiais em conjunto. Durante estes momentos, con-

centre-se na criança. Escute e observe. Observe o comportamento que é a sua linguagem; 

-Elogie-a quando ela ajudar, mas aceite o seu desinteresse ou ressentimento em relação ao bebé. Encoraje-a quando ela se identifi-

car consigo e com os seus cuidados com o bebé. Respeite a necessidade da criança receber atenção diretamente de si, mesmo quan-

do estiver a tratar do bebé; 

-Em idades tão pequenas, faltar à creche não é significativo, deixe-a ficar uns dia em casa, após o nascimento do bebé e durante o 

tempo que os pais estiverem em casa, faltar um dia ou outro à creche não é perder, é ganhar aten-

ção da família e aceitar o novo irmão.  
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

ABRIL experiências mil…  

O nosso mês esteve repleto de acontecimentos, tivemos oportunidade de 

assistir a um concerto interativo no nosso refeitório. O Mozart e a Constança 

trouxeram um lâmpada mágica e, com ela foram espalhando magias, músi-

cas, notas musicais, intensidades, escala e muitas coreografias por todos nós 

conhecidas. Um agradecimento muito especial à escola de  música Invento 

Musical pela maravilhoso espetáculo  proporcionado.  

Como também não podia deixar de ser,  o Dia Mundial do Teatro não passou 

despercebido, recebemos mais uma vez, na nossa creche a companhia de 

teatro Andante com a fresquinha peça “ Afinal...o gato?”, num brilhante, 

deslumbrante e fascinante espetáculo de luz, cor e, bastante poesia como 

que já nos habituou esta companhia. Transmitir poesia às crianças com toda 

esta simplicidade é  abrir as portas para um mundo rico de sensações. Todos 

nós ficamos atónitos  com este miau, que ainda não sabemos bem onde se 

escondeu… O mês culminou ainda  com  um laço humano em tons de azul 

feito no  chão da nossa creche , a equipa  aderiu ao desafio da CPCJ e, assi-

nalou o dia 27. Fizemos ainda um lacinho em barro com íman oferecido a 

cada família, para que o dia fosse marcado também em casa.  

A  AFID KIDS juntou-se novamen-

te a esta causa. Proteger os direi-

tos da criança e lutar contra os 

maus-tratos na infância é priori-

dade de todos nós.  

 Agenda 

Dia do mãe - 4  

( Festa surpresa)   

Dia das famílias -15 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

 Na Creche Geração somos uma grande família. Na Creche Geração brincamos juntos, so-

mos um só grupo. Partilhamos todos os momentos, conhecemos os nomes de todos os ami-

gos e amigas, conhecemos os pais e mães de todos os amigos e às vezes até os avós. 

Na Creche Geração todos os adultos são parceiros de brincadeira de todas as crianças, to-

dos temos algo de bom e novo para dar e sabe sempre bem receber algo carinhoso em tro-

ca, quer seja um abraço apertadinho ou um beijinho com um nariz com ranhoca. 

Na Creche Geração conhecemos os gostos de todas as crianças, fazemos o melhor por satis-

fazê-los e incentivamos a que sejam voluntariosas e especiais. 

Cultivamos a união entre todos desde pequeninos, os mais velhos tomam conta dos bebés.  

Aprendemos todos os dias coisas novas sobre alguém, e esse alguém aprende algo sobre 

nós. Quando damos conta… puf… já sabem sentar-se, brincar na areia, observar as plantas 

com curiosidade, pintar, lavar as mãos sozinhos, brincar no Snoezelen, construir, cuidar do 

outro, proteger.  

Proteger quem precisa de ser protegido, para que os sonhos que nascem com eles cresçam 

mais que tudo e ultrapassem as medidas do infinito. 

É tão fácil fazer bem, basta deixar que as crianças nos ensinem o caminho. Obrigada às fa-

mílias por estarem ao nosso lado, o caminho é muito mais fácil em parceria. 

Feliz mês da família para todos. 

Muito obrigada a todos! A ex-

posição sobre os Direitos das 

Crianças foi um verdadeiro 

sucesso, graças à vossa partici-

pação. 

Exposição Direitos Intergeracionalidade  

Este mês a ERPI desafiou-nos para um jogo de 

bowling, crianças em parceria com os idosos. Uma 

manhã com fairplay, uma vez que se aliaram a nós 

nesta partida. 

No dia 27, foi a vez da ERPI se juntar a nós para em 

conjunto formarmos o laço azul, símbolo da campa-

nha nacional da prevenção de maus tratos na infância 

e juventude. Um laço de amor, com a esperança que o 

futuro traga crianças cada vez mais protegidas e feli-

zes. É dever de todos nós. 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

E sempre que o ping, ping, ping deixou de se ouvir,  pudemos aproveitar o nosso par-

que! 

Andamos de escorrega, jogámos à bola, brincamos ao faz de conta, fizemos danças de 

roda, corremos, saltamos...sem dúvida o parque é um dos nossos sítios favoritos! 

A aula de música  é também um momento bastante aguardado por todas as crianças.  

No Berçário, reagem de forma muito positiva com a chegada do professor André e as 

crianças começam já a participar com pequenos gestos;  

Na sala de 1 ano, o entusiasmo é muito e, já têm uma participação mais ativa, imitan-

do de perto tudo o que observam;  

Nas salas de 2 anos e no pré-escolar, as canções são vividas de forma entusiástica, 

sabendo de cor as letras e coreografias e até algumas palavras em inglês. 

 E pé ante pé chegámos ao final do mês de abril e iniciamos os preparativos para o dia 

da Mãe… e muitas surpresas estamos a preparar! 

Dia Mundial do Brincar–  promovido 

pelo Instituto de Apoio à Criança, 

esta iniciativa vai decorrer nos Jar-

dins do Palácio de Belém a 2 de ju-

nho; entrada gratuita; 

 

Quinta Pedagógica Armando Villar- 

Nesta visita poderão observar e inte-

ragir com as galinhas, patos, perus, 

gansos, entre outros animais, des-

frutando de um dia animado em 

família; Valor: crianças até 2 anos: 

Gratuito; crianças a partir 

dos 3 anos: 4€;  adultos: 5 €; bilhete 

família (2 adultos e 2 crianças): 15€.  

Sugestões... 

Sendo abril o mês da prevenção dos maus-tratos na 

infância, no dia 27 a creche, o pré-escolar e os jo-

vens do CAO vestiram-se todos de azul e juntaram-

se para a realização de um “Laço Humano”.  

Esta iniciativa foi comum em todo o concelho da 

Amadora e teve como objetivo despertar a consci-

ência de todos os cidadãos para a prevenção do 

abuso infantil.  

Enquanto comunidade e profissionais de educação  

temos um papel essencial na proteção das crianças 

e jovens, bem como promover nas famílias o exercí-

cio de uma parentalidade positiva, sem recurso à 

violência verbal ou física.  

Comemorações do mês Aniversários 

Margarida | 03 
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