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ATELIER DO BEM (bebé em movimento)  

O Atelier do BEM (bebé em movimento) é um Atelier de Movimento, Expressividade e Educação

para bebés até os 3 anos de idade, inserido nas atividades da CASA EMBALAIÊ. É destinado a um

pequeno grupo de bebés, onde a conquista da autonomia e de seu desenvolvimento integral e

holístico é alcançado de forma natural e com respeito pelo ritmo individual de cada bebé.

A essência de toda a proposta de trabalho do Atelier do BEM, tem como base o estudo contínuo

sobre o desenvolvimento da primeira infância, com grande ênfase no estudo da

Antroposofia/Pedagogia Waldorf (Rudolf Stainer) e da Abordagem Pikler (Emmi Pikler).

Acreditamos que este período é importante estarem a explorar o corpo, o movimento, o espaço,

as relações com o outro e com o mundo à sua volta, num conhecimento e reconhecimento

constante de si próprias, do outro e do mundo em que vivem, e desde muito pequeninos possam

aprender a cultivar qualidades como cuidado e respeito pelo outro e por toda a Natureza da

qual também fazem parte.

O Atelier do BEM é dinamizado por Tatiana Perrone Dolores que é Psicomotricista, Educadora e

Formadora, Artista e Criadora da Abordagem Embalaiê, com larga experiência de trabalho com

bebés e crianças, e com educação pelas artes.
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TATIANA PERRONE DOLORES 

Em 2005, cheguei em Portugal, onde me

formei como Psicomotricista. Desde então,

comecei a dedicar-me ao estudo do

desenvolvimento global e holístico da

primeira infância, e em 2014 criei a Dança

Embalaiê que faço tanto em contexto de

creche, mas também na nossa sede atual - a

Casa Embalaiê, que é local que acontece

esse estudo, aulas, workshops e as

Formações em Dança Embalaiê entre outras

formações e cursos sobre a infância.

Desde muito nova, sempre estive envolvida com

as artes, em especial com o teatro, o canto e

a dança. Me formei como professora do primeiro

ciclo, mas paralelamente fazia teatro e dança, e aos

poucos fui percebendo que as artes eram

instrumentos preciosos para a sala de aula com

meus alunos do primeiro ciclo.

Nas artes encontrei o melhor dos métodos de ensino

que vi até hoje: música para a aprendizagem da

matemática e do português, expressão corporal e

teatro para a história, muita brincadeira e

experiências para a geografia e ciências.

Criei o Atelier do BEM para dar uma resposta às famílias que tem os bebés em casa, mas que

sentem a necessidade de que os bebés tenham uma atividade lúdico-artístico-pedagógica de

elevada qualidade.

Naquele momento ainda não sabia a preciosidade que tinha nas mãos...



NOSSO RITMO:  ANUAL, SEMANAL E DIÁRIO 

O ANO NA CASA

As atividades regulares deste ano letivo começarão dia 3 de fevereiro e terminarão dia 26 de junho.

De 06 a 31 de julho, há Atelier de Verão do BEM, com brincadeiras apropriadas a esta estação.

Durante todo o mês de Agosto as atividades da Casa Embalaiê estarão encerradas para férias.

Reiniciaremos o ano letivo 2020-2021 no dia 07 de setembro de 2020.

Neste ano letivo de 2019/2020, a Casa Embalaiê faz algumas pausas que são:

• Férias de Carnaval: 24 e 25 de fevereiro de 2020.

• Férias da Páscoa: de 6 a 9 de abril de 2020.

• Férias de Verão: de 03 de agosto de 2020 a 04 de setembro de 2020.

• Feriados Nacionais.

• Pontes: 12 de junho de 2020.

A SEMANA NA CASA

De segunda a sexta, entre 9h00 e 13h00

A DIA NA CASA

A criação de um ritmo diário é importe para que o bebé possa se organizar interiormente, tendo

segurança emocional para se desenvolver harmoniosamente e feliz.

A seguir, temos um indicador do nosso ritmo diário, que seguiremos sem qualquer rigidez, e

dependendo das características do grupo, poderá ser alterado.
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Nosso 
ritmo 
diário

09h00 – 10h00: chegada, exploração e brincadeira livre 
10h00 – 10h30: música do bom dia e fruta partilhada
10h30 – 12h00: atelier de movimento e expressividade
12h00 – 13h00: almoço (opcional) / saída



SAÚDE E BEM ESTAR

• Se a criança fizer uso de algum medicamento, este deverá vir num saco identificado com o nome da

criança e indicações de horário e dosagem.

• Em situação de doença, é pedido aos pais que não tragam a criança ao Atelier para garantir o bem

estar de todos.

• Em situação de doença infectocontagiosa, a criança só poderá regressar ao Atelier com Declaração

Médica.

• Se durante o Atelier se verificar que a criança esteja com febre ou outra situação de saúde, será

pedido ao Encarregado de Educação que venha imediatamente pegar a criança para que tenha os

cuidados necessários.

ALIMENTAÇÃO

No meio da manhã, é feito uma pausa para a fruta partilhada, que deverá ser trazida diariamente, e

quem optar que o bebé almoce na Casa Embalaiê deverá trazer o almoço (que sugerimos que seja

vegano ou ovo-lacto-vegetariano), ou se preferir, poderá almoçar a Sopa da Casa, com fruta de

sobremesa, mediante pagamento de taxa de alimentação.
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VESTUÁRIO

Na Casa Embalaiê os bebés poderão brincar com tintas naturais, com giz de cera, com materiais

naturais como folhas, terra, conchas, água… por isso agradecemos desde já a compreensão dos pais e

pedimos que a criança traga em seu saco/mochila:

• Mudas de roupas apropriadas a estação do ano;

• Pantufas e/ou meias antiderrapantes para as brincadeiras dentro da casa;

• Calçados para exterior (sendo que muitas vezes poderão estar descalços se a temperatura o

permitir);

• Roupas impermeáveis e galochas para inverno e dias de chuva (poderemos por vezes ir brincar com a

chuva no quintal, se esta for moderada);

• Fato de banho e chinelos para o verão - (opcional);

• Fraudas e toalhitas se ainda usar;

• Chapéu/boné/gorro adaptados a estação do ano.

• Toalha de banho para as brincadeiras com água no verão.

Atelier do BEM 
2019 - 2020



A CARTA DA CASA

Cada casa tem suas próprias regras. A CARTA 

DA CASA é uma apresentação das regras da 

CASA EMBALAIÊ, para que todas as famílias 

que venham participar das atividades da 

CASA, possam ter um convívio de harmonia, 

respeito e amor pela CASA, pois sabemos 

que as crianças aprendem através do 

exemplo que elas seguem daqueles com 

quem convive. Queremos cultivar na CASA 

EMBALAIÊ um espírito de comunidade entre 

todos os seus habitantes, e privilegiamos a 

SIMPLICIDADE, o RESPEITO e o AMOR!
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Nossas REGRAS são:

Cada adulto é responsável pela manutenção da casa, ou seja, se utilizou um copo, talher, ou 

qualquer outro objeto, sugerimos que lave (se for o caso) e o coloque no mesmo lugar que o 

encontrou;

Nas salas internas da Casa Embalaiê, só se pode estar com pantufas, descalço ou com meias 

antiderrapante. 

Outras regras surgirão com o convívio de todos na casa, e por isso, poderemos por vezes marcar 

reuniões com as FAMÍLIAS DA CASA, pois sua opinião para nós é mesmo muito importante! 

Sejam muito bem-vindos ao Atelier do B.E.M. e à CASA EMBALAIÊ! 

Tatiana Perrone Dolores

Criadora da Abordagem Embalaiê

Responsável pelo Atelier do B.E.M. 

t. 00 351 917 561 383

e. tatiana@embalaie.com

w. embalaie.com

http://www.embalaie.com/
mailto:tatiana@embalaie.com
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