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• Sessões semanais de uma hora , em grupos de 10 

Bebés e seus cuidadores 

• Sessões que nunca se repetem 

• As actividades incluem a estimulação sensorial, musical, da 

massagem, da matemática, da leitura e da linguagem gestual para fazer 

emergir o maravilhoso potencial do bebé na hora certa.  

O Programa 

Os autores realizaram pesquisa de artigos publicados de, 
Jan. de 2000 a Jul. de 2010, em revistas da 
especialidade indexadas, estágios em instituições com 
programas semelhantes no Reino Unido e formação nos 
EUA. 

Com base na informação recolhida, organizou-se, então, 
um programa metódico que se traduz em sessões 
semanais de uma hora, nas quais é promovida a 
interacção entre pais e bebés, dando, contudo, ênfase à 
estimulação neuronal. 

Para o programa foram construídos materiais específicos 
e únicos, tais como musicas em Português e Inglês, 
objectos de estimulação sensorial, Flashcards alto 
contraste, de palavras e números, gestos 
correspondentes a expressões,  

Deste programa fazem parte diferentes modalidades:  
estimulação sensorial dos cinco sentimos, estimulação da 
literacia (leitura e matemática) estimulação musical e da 
linguagem gestual.  
 

 

Metodologia 

Construção de um programa de estimulação para o 
bebé por forma a que não sejam perdidas conexões 
essenciais para a sua vida futura e para que sejam 
promovidas melhoras nos seus circuitos neurais, que 
terão repercussões tanto ao nível emocional como 
cognitivo no futuro. 
O programa é direccionado a todos os bebés e não 
apenas às crianças que apresentem dificuldades 

Os primeiros anos de vida são o período de maior e mais rápido crescimento do cérebro 
e por isso o mais susceptível. As redes neuronais mais usadas tornam-se mais fortes e 
mais complexas, e as menos usadas são eliminadas. Os primeiros anos são também as 
fundações da saúde mental. Encontram-se em desenvolvimento sistemas cerebrais 
muito importantes para a gestão da vida emocional como por exemplo o sistema de 
gestão do stress, que têm um valor matricial para toda a vida. 

A evidência demonstra que a estimulação sensorial e o desenvolvimento na primeira 
infância estão directamente relacionados. Uma estimulação adequada 

Uma estimulação adequada irá fazer um aproveitamento das capacidades do seu bebé, 
impede a eliminação de ligações neuronais fundamentais e produzindo 
melhorias nos seus circuitos neurais. É essencialmente no primeiro ano 
de vida que se desenvolve a base neurológica para o crescimento 
intelectual na adolescência e idade adulta.  

 

 

Introdução Objectivos 
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