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Fundação AFID Diferença 

O YOGA BABY NA AFIDKIDS 

Em outubro, iniciámos uma nova atividade nas creches da AFIDKIDS. Tentando ir 

mais ao encontro da nossa forma de encarar a criança e as oportunidades que fa-

zem sentido para nós proporcionar-lhes, encontramos a escola Sunshine Yoga, que 

foi muito disponível para mostrar o que faz com bebés e crianças e as vantagens 

que traz a prática de Yoga desde pequenino. 

A escolha ficou, então, bastante facilitada para a AFIDKIDS, pois pareceu-nos de 

grande importância que as atividades extra curriculares fossem o mais ricas possí-

vel, e que trouxessem novidade ao dias das crianças e nesse ponto de vista, o YO-

GA BABY tem correspondido a todas as nossas expetativas. 

As crianças mostram-se interessadas, cada uma à sua maneira, encaram a ativida-

de de forma lúdica mas ao mesmo tempo com muita concentração e gosto por 

aprender as posições e jogos feitos durante a sessão. 

Temos a certeza que a curto prazo colheremos os frutos desta aposta, teremos 

crianças mais confiantes, seguras e felizes. 

Agradecemos à SUNSHINEYOGA por ter trazido esta atividade até nós, e espera-

mos que esta nova parceria se prolongue por muito tempo. 

O QUE É O YOGA BABY? 

As aulas Sunshine Yoga são um programa de yoga para bebés e crianças dos 2 meses aos 12 anos. Este método é uma adap-

tação do Hatha yoga às etapas de desenvolvimento de cada bebé / criança através da exploração dos seus sentidos de uma 

forma livre e integral.  

Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, esta é uma atividade muito dinâmica e divertida onde através de histó-

rias, músicas, jogos, relaxamentos e visualizações cultivamos os princípios da não violência, da verdade, da paz e da alegria 

enquanto as posturas preparam o corpo para o desenvolvimento da inteligência das emoções. Além disso, as aulas de yoga 

nas escolas têm inúmeros benefícios para a saúde e bem estar das crianças, já comprovados por meio de pesquisas cientifi-

cas recentes. 

Nas aulas procuramos entender e respeitar as caraterísticas e o tempo de cada criança, proporcionando apoio e carinho, 

para assim permitir que o seu desenvolvimento aconteça de forma harmoniosa. 

A nossa missão é Fazer parte da mudança que queremos ver. Esta mudança começa em Nós, com Amor, Alegria, Simplicida-

de e Verdade! 

Em Outubro iniciámos as aulas nos 3 equipamentos de infância da AFID e encontrámos crianças muito observadoras e aten-

tas, crianças reservadas e tímidas e crianças muito ativas e destemidas mas todas elas muito recetivas, interessadas e parti-

cipativas em relação a tudo o que lhes é apresentado.          

                

                    Cláudia Pantaleão | Escola Sunshine Yoga 

https://www.sunshineyoga.pt/ 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

O sono, esse momento tão precioso para o bem-estar dos bebés e crianças. Há alturas 

em que todos choram ao mesmo tempo, mas a equipa consegue sempre usar as pala-

vras mágicas para adormecer cada um, até os mais resistentes. Acordam sempre revi-

gorados e bem dispostos. No berçário começam a crescer, e a explorar materiais, só 

novidades. É fantástico ver as reacções tão diferentes de cada um. 

Na sala 1-2 anos, as escolhas começam a ser muitas, que cor usar, que livro “ler”. É 

importante dar espaço e liberdade para que tomem decisões. Claro que às vezes todos 

têm o mesmo pensamento. Nessa altura, a equipa tem o papel especial de tentar mo-

derar a situação, para que todos fiquem satisfeitos. Nem sempre é fácil, mas vamos 

conseguindo que fiquem orgulhosos de si mesmos. 

Na sala 2-3 os mais crescidos também dão largas à sua imaginação e vestem os acessó-

rios para melhor representar o que sentem… o espírito natalício entrou na sala e quase 

que recriaram o presépio, esta é mesmo uma época de esperança e amor. Já nas artes 

plásticas também lhes são dadas várias opções e tonalidades, e devido à liberdade de 

expressão de cada um, cada resultado final é sempre único. 

Dia 29 tivemos uma manhã mágica com a vinda do Teatro do Biombo à nossa creche, a 

peça “Lagartinha” fez as delícias de todas as crianças e adultos que a ela assistiram. 

Obrigada pela partilha do dom da representação! 

Que 2017 termine com amor e 2018 comece da mesma forma. Até breve. 

 

Obrigada famílias! Atividades Intergeracionais  

O São Martinho foi um grande acontecimento tea-

tral na AFID GERAÇÃO. 

A equipa de animação da ERPI envolveu um grupo 

de idosas na preparação deste dia especial e a ante

-estreia teve como convidadas de honra as crianças 

da Creche. 

Tiveram direito a muitos aplausos porque são umas 

atrizes fantásticas. Parabéns pelo empenho. 

Aniversários 

Simão| 8 

Caetana| 28 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

Na creche CRZ, recebemos uma visita muito especial...a Andante Associação Artística 

dinamizou o espetáculo Afinal o Caracol. 

Brincámos com as palavras e ouvimos a história de um caracol, das cócegas que ele 

fazia, de como ele virava e girava, e de como acabou por não cair.. 

No final, ainda houve tempo para dançar “o vira”... 

Foi uma manhã bastante divertida! 

Com pezinhos de lã começámos a preparar a chegada do Natal, além das tradicionais 

canções e histórias desta época, cada sala elaborou uma árvore de Natal para decorar a 

sua porta. 

As famílias também foram envolvidas neste espírito natalício decorando diferentes 

botinhas de Natal e deixando as suas mensagens. 

A equipa do CRZ deseja a todas as famílias que este seja um Natal cheio de paz, alegria, 

união e amor!  

16| Festa de Natal AFID 

Kids, Colégio S. João de Bri-

to, 10h00; 

 

16| Parada de Natal, Dolce 

Vita Tejo, 19h00; 

 

Aproveitem a época natalí-

cia, para proporcionar mo-

mentos inesquecíveis aos 

vossos filhos, fazendo uma 

visita à nossa capital para 

ver a iluminação e a grande 

árvore de Natal! 

 

 

Sugestões 

Todos juntos o São Martinho fomos festejar! 

Foi-nos contada a história de São Martinho de uma 

forma diferente...através de sombras chinesas.  

Ouvimos o galope do cavalo, o trovejar do relâmpa-

go, o assobio do vento e o som da chuva que nos 

fez entrar nesta lenda. 

A tarde foi mais saborosa e já lá diz o provérbio: 

No dia de São Martinho 

Comem-se castanhas  

E bebe-se suminho! 

Comemorações do mês Aniversários 

Dinis| 12 
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Diogo | 16 

Duarte | 18 

Letícia | 30 

Diana| 31 
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

Este mês recebemos as famílias na nossa creche para um lanche outonal e 

comemorativo do Dia de São Martinho. Cada família participou com algu-

mas castanhas que assámos no forno...e que boas e quentinhas que esta-

vam. A sala de 2 anos presenteou-nos com uma canção para todos, que 

bem que cantaram...com alguma timidez mas empenhados na animação.  

Tivemos a presença da companhia Cativar com a peça de teatro “O Patinho 

Feio”, que encantou as crianças e os adultos. Todos vibraram na quinta do 

tio Manel e  com muitas cantarias passámos uma manhã divertida. Apren-

demos algumas coisas sobre os animais da quinta e os legumes que há na 

horta.  

Começámos as decorações de natal, cada sala construiu uma árvore que 

afixou à sua porta, todas diferentes mas todas com um brilho especial, cada 

criança deu o seu contributo. Estas árvores vão posteriormente a concurso 

interno. Por falar em contributo aqui está um direito que assiste a todas as 

crianças, o da participação.  

Este mês comemorou-se o Dia Internacional dos Direitos da Criança, este 

dia é assinalado a 20 de novembro, contudo na creche assinalamo-lo  todos 

os dias de forma intrínseca, nos serviços e cuidados que prestamos às nos-

sas crianças. 

 
 
Direitos das Crianças: 
 
 
- Direito à sobrevivência  
 
- Direitos relativos ao desen-
volvimento  
 
- Direitos relativos à prote-
ção  
 
- Direitos de participação  

Breves Agenda 

 

16|Festa de Natal 

3º sábado| Sessões inte-

rativas para bebes na 

Biblioteca-Beteca

(amadora) atividade gra-

tuita 

Mercado de Natal Par-

que Delfim Santos 

Aniversários 
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Eva|4 
Camila|13 

Guilherme|20 

Benedita|16 
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