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Criámos esta Escola de Bebés porque queremos 

acompanhar o crescente aumento da natalidade desta 
Freguesia, através da promoção de políticas ativas de apoio 
às famílias disponibilizando, em Meirinhas, as mais 
modernas técnicas de desenvolvimento emocional e 
sensorial. 

A Escola de Bebés de Meirinhas é uma escola inteiramente 
dedicada à natalidade e à promoção do bem-estar dos bebés 
até aos 36 meses. 

Instituímos esta Escola para auxiliar as famílias a uma 
parentalidade mais alinhada com os novos padrões de 
modernidade educativa. 

A Escola está projetada em consonância com as etapas de 
desenvolvimento do bebé e da criança. 

Entender e respeitar as características de cada etapa que a 
criança vai atingindo, proporcionando uma atividade 
recheada de ternura e diversão com os benefícios das 
disciplinas que lecionamos na Escola de Bebés, é permitir 
que o seu desenvolvimento aconteça de forma harmoniosa e 
equilibrada. 

A Escola de Bebés de Meirinhas é um momento de partilha 
de amor, ternura, alegria e diversão entre pais e filhos 
aumentando o seu vínculo afectivo. 

 



A Escola para Bebés das 

Meirinhas localiza-se na Antiga 

Escola Primária de Meirinhas. 

 

 

Irá funcionar aos sábados de 

manhã (10h00—13h00). 

 

Terá duas turmas:  

Turma 1: 13 aos 36 meses 

Turma 2: 2 aos 12 meses 

Funcionamento 



Calendarização 
Mês de novembro 2019 

Data Professora e atividade Horário 

  
02/11/2019 

  
Pauline Santos 

(Dança / Canto/ Massagem/ 
Yoga) 

  

  
13 aos 36 meses: 10h00 às 11h30 
2 aos 12 meses: 11h30 à 13h00 

  
09/11/2019 

  
Liliana André 

(Yoga para Bebés) 
  
 

Ana Rita Ferreira 
(Música) 

  

  
13 aos 36 meses: 10h00 às 10h30 
2 aos 12 meses: 10h30 à 11h00 
  
 
2 aos 12 meses: 11h30 à 13h00 

  
16/11/2019 
  

  
Pauline Santos 

(Dança / Canto/ Massagem/ 
Yoga) 

  
Ana Rita Ferreira 

(Música) 
  

  
13 aos 36 meses: 10h00 às 11h30 
2 aos 12 meses: 11h30 à 13h00 
  
 
13 aos 36 meses: 11h30 à 13h00 
  

  
23/11/2019 

  
Liliana André 

(Atividades Sensoriais) 
 
  

Liliana Gonçalves 
(Conto e Poesia) 

  

  
13 aos 36 meses: 10h00 às 10h30 
2 aos 12 meses: 11h00 à 11h30 
  
 
13 aos 36 meses: 10h30 às 11h00 
2 aos 12 meses: 11h30 à 12h00 

  
30/11/2019 

  
Pauline Santos 

(Dança / Canto/ Massagem/ 
Yoga) 

  

  
13 aos 36 meses: 10h00 às 11h30 
2 aos 12 meses: 11h30 à 13h00 



A inscrição na escola terá que ser 

mensal. 

 

Propina de 25€ para residentes da 

Freguesia de Meirinhas e 30€ para 

não residentes.  

 

A inscrição poderá ocorrer aos 

Sábados no horário de 

funcionamento da escola ou 

durante a semana na Junta de 

Freguesia de Meirinhas. 

 

O pagamento da propina será por 

débito bancário. 

 

 

Normas 



 Disciplinas 

 Dança / Canto/ 

Massagem/ Yoga 

By Pauline Santos 

 

 Yoga para Bebés/ Atividades 

Sensoriais 

By Liliana André 

 

 

Conto/Poesia 

By Liliana Gonçalves 

 

 

Música 

By Ana Rita 

Ferreira 







 

"Na Sessão de yoga, dança, canto e massagem 

com bebés o foco está no desenvolvimento e bem-

estar pleno da família com bebé. Através do yoga, 

da dança, do canto e da massagem promove-se 

estímulos multissensoriais para os bebés pois junta o 

toque, o movimento, o som e o contacto visual na 

mesma actividade tornando-a numa experiência 

plena para as famílias. 

O Babyoga resulta de uma mistura entre a 

adaptação de posturas do yoga tradicional ao 

corpo dos bebés com a prática de movimentos 

desenvolvidos para estimular a integração sensorial 

do bebé. Esta prática centra-se essencialmente no 

desenvolvimento psicomotor e emocional dos 

bebés. 

 

Dança / Canto/  

Massagem/ Yoga 



A Dança tem como foco movimentos e alongamentos 

suaves e simples a pensar na recuperação da mamã e 

no desenvolvimento do bebé. Uma prática 

acompanhada por música para envolver o ambiente e 

inspirar o movimento. Cada família dança ao seu ritmo, 

pois cada uma tem um ritmo único e especial! 

 

O canto de melodias que ligam as famílias com bebés 

e que trazem uma mensagem positiva... conexão e 

amor. 

 

A Massagem para promover o relaxamento, bem estar 

e nutrir as relações familiares através do toque. 

 

Estas 4 práticas fazem parte da sessão... cada uma no 

seu tempo e ao ritmo de cada 

família. São práticas que se 

complementam e por isso a sua 

ligação... tornando a sessão 

numa experiência plena para 

cada família." 

 

Pauline Santos  



“ Yoga para bebés: 

-Fortalece o vínculo afetivo 

entre pais e filhos; 

- Promove um sono mais 

regular e calmo; 

- Auxilia o equilíbrio, 

coordenação e habilidades 

motoras; 

- Estimula o cérebro e as aprendizagens futuras; 

- Desenvolve a confiança física e consciência espacial; 

- Melhora o desenvolvimento muscular; 

- Estimula os sistemas corporais: digestivo, nervoso, 

respiratório, imunitário; 

- Ajuda o bebé na transição de um estágio de 

desenvolvimento para outro; 

Yoga para Bebés/ 

Atividades Sensoriais 



Atividades Sensoriais: 

- Fortalece o vínculo afetivo entre pais e filhos; 

- Explora diferentes materiais e texturas utilizando os 5 

sentidos; 

- Proporciona o auto conhecimento, a consciência 

espacial e as descobertas; 

- Estimula o cérebro; 

- Desenvolve a coordenação óculo manual; 

- Desenvolve a coordenação motora fina; 

- Aumenta o desenvolvimento cognitivo, emocional, 

linguístico e social;    

 - Exercita a calma e a concentração ; 

- Ativa os mecanismos 

mentais para a solução de 

problemas ;  

 Ajuda na construção da 

autoestima.” 



 

"Sessão de contos com o objetivo de estimular 

não só o desenvolvimento da linguagem mas 

também a observação do mundo e daquilo 

que nos rodeia. 

A partilha familiar destas sessões, permite 

ainda reforçar os laços e os afetos, assim 

como o desenvolvimento de hábitos de 

leitura." 

 

Liliana Gonçalves 

 

 

Conto/ Poesia 



Música 
“As aulas de música para bebés incentivam o bebé 

a ter uma interação ativa com a música, abrindo 

espaços para a descoberta sonora em ambiente 

lúdico musical. Para além disso, os bebés vão ter 

oportunidade de vivenciar música, o que possibilita o 

seu contacto com a música por meio do canto, da 

dança, tocando instrumentos e até mesmo ouvindo-

a. 

Estas vivências são concedidas na aula de música 

para bebés, e vão proporcionar ao bebé momentos 

de intensas explorações, perceções e 

experimentações individuais e coletivas, necessárias 

ao seu desenvolvimento.” 

 

Ana Rita Ferreira 

 



Junta de Freguesia de Meirinhas 

 

 

Contactos: 

 

236 948 787 

 

escoladebebes@jf-meirinhas.pt 
 


