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Fundação AFID Diferença 

Como Lidar com as Dentadas 

 Porque tens uma boca tão grande... 

Será que é para morder melhor? Não, não é a história do lobo 

mau, mas por vezes transforma-se num problema que pais e es-

cola têm que enfrentar. Compreender os motivos que levam   as 

crianças a ter este comportamento é o melhor caminho. Este 

comportamento pode ser vivenciado até aos três anos aproxima-

damente, sendo que numa fase inicial as dentadas podem ser um 

meio de contato com o próximo. Desde cedo, o bebé experimen-

ta contatar com o meio que o rodeia utilizando o seu corpo e sen-

tidos. Qual foi o bebé que nunca mordeu o queixo dos pais? Mor-

deu os brinquedos? Nesta altura pode também estar relacionado 

com o processo de dentição e as dores que acarreta. Numa fase 

posterior, prende-se com a necessidade que todas as crianças 

têm de expressar a sua agressividade, frustrações  ou defesa. 

A Escola, a Família e as Dentadas 

Tanto em casa como na escola, não é fácil lidar com estas situações.  

O que ter sempre presente?  

Numa fase do desenvolvimento precoce devemos ter em conta que a intenção da dentada não é magoar o outro. 
Antes de adquirir a linguagem verbal, a criança não possui vocabulário para expressar os seus sentimentos ou verba-
lizar o que quer dizer, desta forma utiliza a linguagem corporal para o fazer, que se traduz em dentadas, puxões e 
arranhões. Numa fase posterior pode também estar relacionado com a expressão verbal, o expressar sentimentos ou 
frustrações inerentes a todas as fases do desenvolvimento.  

O que devemos fazer?  

Depois da dentada devemos dizer um firme e compreensivo NÃO. Tentar traduzir esta manifestação, tentar perceber 
porque o fez. “Será que querias este brinquedo?” “Mas não se morde.” “Eu sei que ficaste zangado, mas não se mor-
de.” Tentando dar uma alternativa ao conflito. “E se brincasses com outro?” “Pode ser que o teu amigo te empreste. 
É claro que a criança não deixa naturalmente de morder.  Também não começa a exprimir as suas emoções, nem tão 
pouco a brincar sem conflitos. Mas é fundamental que o adulto compreenda que a agressividade existe na infância e 
que é uma forma de manifestação das emoções, como existem muitas outras, não podemos negar a zanga, frustra-
ção, medo, tristeza, assim como não negamos felicidade, compreensão, aceitação.  

O importante 

Evitar comentários como, “Tu és mau.” ”Não brinques mais com ele.” Por não ser pedagogicamente correto, não 
acrescentar nada, por dar uma intencionalidade e negativismo que a maioria não é representativo do sentimento da 
criança.  
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VENTEIRA 

As nossas atividades 

O mês de maio permitiu-nos ir à rua algumas vezes para explorarmos o es-

paço lá fora, brincámos com jogos, com folhas, paus e no meio disto tudo 

andámos a apanhar nêsperas  das nossas árvores, e eram bem saborosas . 

Nas salas houve momentos de muita brincadeira, de exploração e pinturas.  

Os bebés já vão ao recreio...que bom poder estar lá fora e ter um mundo 

para descobrir. Na sala experimentámos fazer pintura com esponja e foi 

muito divertido. 

A  sala de 1 ano já pinta no cavalete e não é que gostaram!? Agora cada vez 

que é altura de pintar, apontam para o cavalete!  

Na sala dos 2 anos explorámos a casinha com novidades das miniaturas do 

LIDL e foi um sucesso, brincámos ao comércio, uns lojistas, outros compra-

dores e  outros, cozinheiros. 

Os crescidos estão a desempenhar cada vez melhor os seus papéis de pai e 

mãe,  tem havido alguma tensão, nem todos podem ser o pai ou mãe.. E os 

filhos?  O melhor é fazer ginástica para libertar a tensão e todas as sextas 

feiras é isso que temos feito, aproveitamos  quando está bom tempo para o 

fazer no espaço exterior. 

Poema: 

Gosto das tuas festinhas, 

Dos teus mimos e beijinhos, 

Não há ninguém que nos faça, 

Como a mãe estes carinhos. 

A minha mãe é tão linda, 

Tão linda como uma flor, 

Pra ela muitos beijinhos , 

Com carinho e amor! 

Dia da Mãe Agenda 

1 a 18|Feira do Livro 

no Parque Eduardo VII 

 

7|Global Running Day 

(corrida das crianças) 

 

30|Festa Final de Ano 

Aniversários 
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GERAÇÃO 

O que fizemos 

O mês de maio começou em grande com a festa de celebração do Dia da Mãe. Pois, 

isto de vir à Creche  lanchar maravilhosamente e receber um lindo presente tem muito 

que se lhe diga… Desta vez tiveram que se esforçar muito, mas mesmo muito para te-

rem a sua recompensa! Envolveram-se em 3 jogos de equipa e saíram-se espetacular-

mente bem. Claro que a equipa da creche não ficou surpreendida, já sabe que temos as 

melhores mães. 

A sala 1-2 anos foi ao CCB - Centro Cultural de Belém assistir a um espetáculo maravi-

lhoso. E maravilhoso foi também o comportamento deles na carrinha do Tio Zé e em 

toda a atividade. Estão a ficar uns verdadeiros crescidos. O espetáculo chamava-se “Do 

Ar e Outros Elementos”, e mostrava que para uma semente crescer precisa não só dos 

elementos (ar, água e sol), mas também de muito amor e carinho. Tal e qual as rela-

ções humanas... 

No berçário aproveitamos o bom tempo para fazer algumas descobertas no jardim, a 

sombra está mesmo aqui à frente a pregar partidas, vou apanhá-la! 

Mas no jardim os mais destemidos e aventureiros são mesmo as crianças da sala 2-3 

anos, a caixa de areia é sempre muito procurada para fazer explorações e experiências, 

esta caixa foi mesmo feita à nossa medida, se não foi, parece mesmo! 

Que o sol continue a brilhar e os dias a ficar mais quentes e que as amizades feitas na 

Creche perdurem para sempre. Ou não seja maio o mês da família. Beijinhos a todos! 

Apesar da fotografia não o 

espelhar com a justiça mere-

cida, as famílias Geração 

uniram-se numa dinâmica 

de grupo com o objetivo de 

formar a palavra FAMÍLIA no 

chão. O lanche foi partilhado 

com muitos petiscos familia-

res trazidos por todos. 

Dia da Família Atividades Intergeracionais  

Em maio privilegiamos o conto de histórias entre a 

Creche e a ERPI - Estrutura Residencial para Idosos. 

Há muitas maneiras de contar histórias, o livro não 

é sempre uma peça fundamental. A Sara, animado-

ra da ERPI, fez o conto da história de uma persona-

gem representada por uma avozinha, que fazia 

uma grande viagem e era ajudada pelas crianças 

em várias peripécias no caminho. Foi uma história 

bem conseguida e prendeu a atenção de todos. 

Obrigada ERPI! 

 Aniversários 
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CRZ 

Atividades que desenvolvemos 

Durante o mês de maio, houve tempo para muitas coisas divertidas: brincar, explorar, pintar, 

colar, sujar e, um dia especial preparar...o Dia da Mãe!  Foi um mês em cheio! 

As salas 1 ano B e 2 anos, realizaram o seu primeiro passeio, à Quinta da Granja! A Dora e o 

Pedro acompanharam a visita e apresentaram-nos os animais: os burros, Burro e Bolacha, a 

vaca Musinha os gatinhos bebés, o cavalo Romeu, as ovelhas Memé, Mimi e Branquinha , o 

porco Pumba, as galinhas e os patos . As nossas crianças, fizeram um piquenique à sombra 

das árvores e, no final, foram presenteadas com um passeio de carroça… miúdos e graúdos 

adoraram a experiência! 

Dia 31 de maio chegou… e com ele, a tão aguardada visita do pré-escolar ao Jardim Zoológi-

co. Assim que chegaram, puderam deliciar-se com o espetáculo na Baía dos Golfinhos. Conti-

nuaram a visita onde puderam trilhar caminhos, contemplar a natureza e observar os diver-

sos animais da selva  Chegou a hora de repor energias… com um delicioso almoço e um gela-

do! Já muito cansados , mas cheios de novos saberes, foi tempo de regressar à escola! 

O Berçário e a sala de 1 ano A, enquanto esperava a chegada do Dia da Criança,  envolveram-

se na sua preparação e, até houve tempo para construir um brinquedo que fez as delícias da 

pequenada, uma garrafa sensorial, que nos faz lembrar a estação soalheira que está por vir… 

- O Patinho Feio, Centro Cul-

tural da Malaposta, Odivelas, 

peça de Teatro/ 11, 18, 25 

Jun.: 11h00; 17 Jun.:16h00 / 

2-5 anos/ 6€  

- Ludopolis, Jardim do Campo 

Grande, Festival dos jogos e 

da diversão!/ 23 a 25 Jun.: 

10h-20h;  M/0 anos; 4€ / 5€  

Sugestões 

Não há nada melhor que começar o mês com parti-

lhas e comemorações. Maio deu-nos a oportunidade 

de experienciar, com muita animação e brincadeiras, 

mais um momento especial de interação com a famí-

lia, convidando as Mães a passar a tarde do seu dia 

connosco. 

Numa atmosfera lúdica, com muitos jogos à disposi-

ção, cantámos uma música às nossas Mães e partilhá-

mos docinhos e miminhos, com quem todos os dias 

nos ajuda a crescer com alegria e dedicação. 

Foi um momento muito especial entre mães e filhos! 

Comemorações do mês Aniversários 

Rita | 04 
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