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INTRODUÇÃO
Todos estamos cientes de viver num mundo que
se transforma, mas também todos -- ou quase todosnos aamos conta de que existem valores perenes, um
dos quais é a Famllia.
A Família hoje na grande maioria dos casos é
constitukla por um casal em que os dois têm um trabalho fora do lar o que traz consequências que levaram muitos Estados a legislar sobre a guarda das crianças. Que se passa no nosso pals:
- Há creches;
-Jardins infantis;
-Amas;
Mas aos pais põe-se multas vezes o problema de
terem necessidade de se ausentar de casa e deixar os
filhos pequeninos atendidos , a horas a que as creches
e jardins infância estão fechados. Dal, resulta ter de
procurar~se uma solução que responda eficazmente,
sem, de modo algum, retirar aos pais a responsabilidade que lhes toca.

E preciso, no entanto, ter em atenção que a
guarda de crianças é da responsabilidade dos pais, e
que est_es só recorrerão ao trabalho de "baby-sitter"
quando for . imprescind(vel. Pode pensar:se qu~,
havendo dinheiro, todos os problemas senam factlmente ultrapassados sem sacrifkio, ficando os pais
com tempo livre para todas as diversões, exactamente
como nos tempos em que não havia compromissos.
"Baby-sittmg"' é uma necessidade dos nossos
tempos, em que muitos casais vivem isolados dos seus
fámiliares e têm necessidade de um apoio eventual.
O apoio das "baby-sitters" tem de ser feito com
segurança, e é intenção da Secretaria de Estado da
Famllia interessar as comunidades -centros paroquiais, colégios, clubes jurtenis, etc. - para futuras
iniciativas de 'formação e de responsabilidade da
idoneidade dos candidatos.

Julgamos que a difusão deste livro poderá ser
uma primeira aproximação para .a melhoria de ll_"!
serviço que já existe e que go_stanamos de ver plan!ftcado, à semelhança do que vat acontecendo nos patses
desenvolvidos.

Neste trabalho procuramos gráficamente - através do desenho de Maria da Assunção Martins Barata espor situações que uma "baby-sitter" deve conhecer e as caracterlsticas das crianças dos O até aos 2
anos.
A nossa legislação de protecção à maternidade
à criança não prevê este serviço que, principalmente

nas grandes cidades, é sentido como falta.
No Óireito, a 'lei segue a vida e, hoje com muito
"amadorismo", álguns jovens estudantes, empregadas
domésticas, etc., ocupam-se de cuidar e atender crianças na ausência dos pais. A Secretaria de Estado da
Fam(lia entende que já é hora de dar algumas normas,
elaborar programas, organizar pequenos cursos de
formação para jovens.
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O que torna

uma "ba b~ sítter,,?

DEVE SER

DEVE. TER

RESPONSAVEL

CABEÇA
pensarct~
mente.
-

Principal me
Uma boa''bab . · ·:

:':l_sdter'
.entenâê-la e craanças,
de
se ser c
exercer a•"'!'•tort'dade
apu
deve gostard
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9cie
cadail@ACIDENTES
poderiam ter sido EVITADOS
Todos os anos - rnuí.tas crianças
morrem por acidentes
e bastantes -fícam ínvctlidas

o que significa

(j) f,tar ALERTA todo o tempo
@ ESTUDAR a ca.sa em reL(lÇ(lc
a. poulv~s

a.dden.tes

sa.bU 1~SOCORR05

@

principais causas
de acidentes fata-is

idade

as-fixia_

(ll'\t es do ano

suj1Jcaçao
carros

e como

pedir ajudo

de-1

/agos
menfv

a 4 anos

afc

mvenenamento

OS ACIDENTES SÃO MUITAS VEZES

CAUSADOS POR
C_.ia.nÇCl$ CANSADAS e c:orn FOME
a.nt~ da. sesftt, ao
da. turde
d. hora. de deitar.
Crianças I'OUCOACARINHADAS e
INS EGUAAS... tensões, medos,

carros

cte5 a .9 anos

e

fi'"

~~

, ~ ~$
r.:

1

faltasde~urança

~NQUEDOS ~-b·

maL c.clo~
pedem ~

),

.A

N::.:c:

Cercade4o% dos ACIDENTES
são devidos a QUEDAS

ACOZINHA Q' a divisão mais PERIGOSA
da casa, devido ao FOGÃO, aos VENENOS

( lexl'vias, cteter.9entes, óleos de limpeza, etc.)

crianças
CORRER com

coisas Y14 BOCA !

OLIEPÃS !
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fí?gos

e" plosõe.s
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... antes de cada GUARDA

os p~~s 12 .a'' b':lb_y ~.L~~_r'':· ·~

devem. ~@N~fflEITi~b\\~
€---

@ Tambétn fazer

U!»\t
~ ~g~ó
pela casa pam~a ocalíraçdode

.

I •.

lt

·

.

PORTAS DE SAl'DA
ARMARIOS DA ROUPA

CONTAOORES DEGAS

E _E.LECTRICIDADE
FARMACIA DE 1~0R005
ETC ...

írõtrucções -Qim

'"'-=~~

MEDOS E PROBlEMAS ()\CRIANÇA
H~BITOS ALIMENTARES
~ORAS DE DORMIR

REME'DIOS E CU I DADOS ESPECIAIS
~IPULAÇÃO DE El.ECTRODOMÉSTICOS
RE6RAS~TV, VISITAS, ETC ...
ALERGIAS
CLJ.I DADOS COM OS ANIMAIS

ADVERTENCIA: NUNCA DAR NENJ.JUM REMÉDIO
EXCEPTO COM ORDEM EXPRESSA DOS PAIS
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trabalho e preciso

Nes~

e.:LERTA~.

Is;~;RONTA PARA

~~~~~~. ~
~~D~
~

/.::::::; itt

PONHA A CRIANÇA

FORA 00 ALCANCE
DAS CRIANÇAS

DESTAS COISAS

r:"ACAS, TI:SOUIUS, Al.FINE.TES
E' OBJECTOS SEMELJ.I..WTES

~

~e G e

~ COISAS PEQUENAS TAIS COMO

o&

8.

~ Gl.. :.

®

SACOS DE Pl,..6;STICO

FORA DO ALCANCE

~

~ ~~ ~
~ ~ ~

FdSI='OJWS, CIGARROS

FICAAS

RA~

DE SALA

~ ~----~

ANIMAIS

ESTEJA
ACORDADA

MANTENJ.lA A
TV, RADIO OU
DISCOS, COM
SOM

BAIXO

ABERTAS

PERSIANAS

VIGIE.

AS CRIANÇAS

MESAS
P05~5

MUNIÇÕES

REGULARMENTE

MANTENHAAS

PORTAS FEC~S
E NUto.ICAAS ABRA
A ESTRAto.IHOS

~
9

FOGÕES

~~~
A~SE

PRATOS, COPOS

REMEPIOS, LIQuiDOS QUEHTES

~

p~,-~
:;p

CONTA5,901UES,NOm

fi1 ~~ ~

~1t

- cada se3undo!

PONHA ESTAS COI~

~
@

~~@~~AN~9~E@~~~N~A
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EM CASO DE
INSISTENCIA
CHAME

A POUCIA

,

~-asA

LEVAR SEMPRE A CRIANÇA PElA MÃO

_quando !le at-ravessa a rua
~ iuàndo se passeia, fnzem comprns

Evídentemente. se a
NÃO DEIXE

UM BEBE' POR
NENHUMA
RAZÃO

BE8Ep
r~er

cuidados
ESPECIAIS

ett ...

..

.•

U\JW~

·: · ·

Deixar u.ma criança
SOZINHA

..

~-

fMf191YJ6l/A

- :

•

:

. : 11·.

C\~ln/nf:M~
\!)~~~~

Levar a críant~

Não

para l.Uf\. passeto

...

...._ ex~rimente a tem~ratura
antes do banho dó bébe'

itk

.,.mantenha a temperatura

poÇ;f.a,~partj!Jl'
oú leve-a const9o

ou

durante o banho

"-- segure firmemente
no bébé

se tem que atender

o

tele~ne, a por~a,

cozi i111ar,

de banhO)

senão tiver
( experiência

DE CARRC'

FORA DE CASA

críanca e' um

etc ...

Tambem não esqueça os

-~"
da. rua

-.........~'..__tais como

poços, buracos,
casas abandonadas
wmazehs, etc

~

com uma mão proteja a cabeça
e mantenha-a fora cte dgua

_Não toque em tomadas e campainhas
ele'dricas com. as mãos molhadas

_ Ltmpe a a'gua
NLJNCA DEIXE A CRIANÇA BRINCAR NA RUA
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do chão
e ttdo cteíxe cair o sabão
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® NO ~OMO
. n ·

0 _

~

_,,nr~
r í1 r ·. ,r rwupa .suftc1ente

r
Mantenha

NUNCA
SE DEITE.
c~ o BE'Bp'
pode n1a9oo.-Lc

conforme
a tempera'rura..
+-Deixar pos5ibllidade
VICliE-0
de movímentus.
MUITAS VEZES
-..._Fixar os cobertores.
Mantenha
'
Ttrardo berço todos o rdd1oouTV
as coisas pequenas
BAIXO .

q~

possQm ~r en9olidas. ~ra OUVIr
as 9rades .sempre fechadas. o bébé chorar

@ fNJ@I ~~~OOiN'

EVITAR
_brinquedos suíos com pelo?
qu-€ po~ém ser Qngol1dos
- tudo ó ~ué seJa J'-CQueno
e ssa ser engolido
_ brinqu dos partidost
.

MANTENHA A

1

CONHEÇA ASSAI MS

com tempo.

<f.S\ cALMA/

~
3

E tamb6nol.u4ar
do.s e.xtíntore5
de .fa]o.

NAM DE PJ(Nico/

PRIMEIRO·:· Tire

as cnança-s
pa~~~ de casa.
e~tT~~e

Jbbem·

DEPOIS ... TRATEDE

(

CHAMAROS
BOMBEIROS

com ares as v1vas

@ Nlà ALI~~NY~bf@
"i

·.:.:.

-dê sd a allmenmção
que os. pais determinem .
_verifique a t'emperatura
doS alimenros

-esteja sempre com o bébé

rf}fl~ ~~~
® ~~~~
leve-o pela mão ou no carrínha
.

~~

TRAVE se parar.
OBEDEÇA às regras de trdnsitu.
cuidado com o calor e o frio.
nunca o deixe de.satend.íéfo.
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ATENÇÃO ... - NAÕ ESQUECA-Ouando teLefonar a ~dtr SOCORRO

<D- Dizer quem e @- onde
@- O que se paSsa."'
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está

Toda a'baby sitterdeveríasaber praticar
PEQUENOS GOLPES OlJ FERIDAS
_•• ESTANQUE O SAN~\JE

por pressão,

t r/
com u.ma c.ompre.s.sa h.mpa.
::'· ..: •.. LIMPE A FERIDA com a9ua.
' •• -APLIQUE lJM PENSO esteritímdo
SE FOR ALGO SÉ.RtO-CHAMEOS PAIS

EN'lASGADO
P~w

na. criança p-eLos pés
e bata-lht nas cestas,
pam passar a obsiru.çãc.
GALO NA CABEÇA .
Aplique ge.lo e er:e-sstone
CJ.~AME

~~~~ ~4J/). !!À ~?!J.

~trtJ~ ~/J!õ~
em caso de afu]arn~, e~veheMtne+'\to

por gds, choque elecmco, asfixia ,

•

ou JXlmqent cakfúica.
ACTUE RAPIDAMENTE! os SEGUNDOS
SÃO PRECIOSOS ( Peça. ajuda para

paiir SOC01U5)
-

-

G) REMOVA O CORPO

ESTRANUO da boca ·..

.2 EMPUilllE E PUXE

O MAXILAR ttara
mantenha. a.
~
destacar- e · ~
·~
~ deii:aLU .J c: ~) pu)&(Ir a Lingua
tnts e o
y
~ lrlSUflal" -{_if'
i"4) para óma ~ _

J

OS PAIS

PEQUENAS QUEIMADURAS

Aptl'Jl.l€ á9tta. fria. e chame o~ pcús
SE EMPÓLAQ, cu.bra,sem apert-ar,
com tecidos limpos (compressas)
CHAME OS PAIS

DOENÇA

ENVENENAMENTO

SinaiS de CHAME O MEDICO E OS PAIS
dor; IMEDIATAMENTE/
..
vóm.ttos T~ ql4t vom.ire,
diarreia. fR o v~ não ~
CHAME OS PAIS gàsolina, cu~o.sene

febre.

--

REPITA
••. cada S St!fundo.s
para odullos

HA PROBLEMA -CHAME OS
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-

-

C0HTm.ab!a
Pe.S50CJ.
r ln:l r
Se "r14D~e w~·,..
lhr-

YOtte-p~

I:

I .

"

... cada 3 segundos na.5 UOI.a5, u.ntpe·
rucriancos a. boca eTENTEOUJM VU

I

NOTA: SE

--

PAIS
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ASSIM ..•

Características das
Crianças

e um elos

Até um mês

t-omar conta. de crirutçah
( serBABY S ITTE R")

de mrus

trabalhos

RESPONSABILIDADE

do mundo . ..

--- porq~ se

rem uma vida. humana e a

sua protecção nas mãos ___ corno um
meaico, uma e..-tfermeira 1 U.m
bombeiro ou urn poLicia.

Os
-

bébés gostam de:
chuchar, mamar
ouvir sons suaves e repetidos
estar seguros e embalados

Dê ao bébé:
- "conversa" e canto
- luzes "normalizadas"
- o seu regaço

--- e l?."rq~e .e,$tz;(. numa roslpro dum
trabdlho COnfidencial; corno um
advo,gado ou um sacerdote .

1 mês

--- e porque seleccionar uma b<xtl/&t\BY
SITTER" e para os pais .um trabalho
de grande responsabilidade ---~~que

-

ouvir a nossa voz
olhar para nós
agarrar objectos postos nas mãozinhas

entre9am o que mais predoso têm
para .ser cu.iMdo --- e igualmente
5ão responsdveis pelas açcões e
se9urança da '' bablj sttter" no lar_

-

música dé' embalar
"mobiles"
quadros nas paredes
a sua presença

Sempre

TOMAR CONTA DE CRIANÇAS

.e: UA1'l

@f2~[p)&

l?~&IblJfl@/
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Os bébés-gostam de ·

2 meses
Os
-

bébés gostam de :
ouvir sons musicais
olhar fixamente
procurar e agarrar objectos próximos
sorrir

Dê
-

ao bébé :
um brinquedo com música
brinquedos presos às grades do berço
o seu sorriso

18

3 meses

6 meses

Os b4b4s gostam de:
tocar com as mãos abertas
agarrar "toscamente" com as mãozinhas
agitar as mãos e olhar para eh15

Os bébés gostam de :

Dé ao bébé:
·música
conversa
brinquedos suspensos

Dê ao bébé :
muitos objectos caseiros:
copos, colheres, tampas de metal, etc.
bolas enfiadâs e rocas
brinquedos de borracha e plástico

agitar-se, fazer rui dos, atirar coisas fora
chupar objectos
reconhecer as caras conhecidas

4 meses
Os

~bés

gostam de :
stogurar coi!:as, e atirá-las fora
dar pontapés
rir perante sons e sinais novos
emitir sons com consoantes

7 meses
ús bébés gostam de :
sentar-se sózinhos
usar os dedos das mãos
sentir: causa e efeito
morder com o 1 !. dente

Dê ao bébé:
guizos atados ao berço
- brinquedos suspensos

Dê ao bébé:
brinquedos para o banho
muitas "coisas" enfiadas, mais

8 rneses
5 meses

Os bébés gostam de :
pôr-se de bruços
atirar, agitar juntamente "coisas"
procurar "coisas" que atiraram fora
emitir sons vocálicos

Os bébés gostam de:
mover, tocar objectos sonoros
sentar-se com apoio
jogar a esconder-se
rolar

Dé ao bébé :
espaço para se mexer
'2 brinquedos que façam ru(do simultâneo
brinquedos "fofos"
brinquedos "enfiados"

Dê ao bébé:
uma cadeira de bébé com jogo
lápis de brincar
brinquedos variados

19

20

guiz~

12 meses

9 meses

Os bébés gostam de :
gatinhar
começar a andar
dizer uma ou duas palavras
receber carinho

Os b;l!bés gostam de:
oular, mover-1e, gatinhar
colocar coisas
di.:er "bla - bla"
fazer meiguices

Dê ao bébé:

Dê ao bébé :
um lugar que possa "explorar" com segurança,
brinquedos presos à cadeira
um espalho metalico
boneco~ atticulados

uma ca~inha {brinquedo)
uma torre desmontável
carinho

TO meses

13 meses

Os bébés gostam de:
"arranhar" com as unhas
colocar " coisas" sobre "coisas"
imitar sons

Os bébés gostam de :
estar de pé e estar sentados
procurar alimentos, sozinhos
ligar objectos com mais precisão
brincar "onde está o bébé"

Dê ao bébé:
um quadro para ri~car;
livros de pano
bonecos com movimento

11 meses

Dê ao bébé :

o prato, o copo, a colher
brinque com o bébé
brinquedos para encaixar

14 meses

Os bébés gostam 9e :
usar os dedos
sair do lugar onde estão sentados
beber no "seu''copo
riscar papeis

Os bébés gostam de :
ligar sons
ter audiência
procurar coisas
fazer "torres "com 2 ou 3 blocos

Dé ao bébé :
uma pirâmede de discos sobrepostos
lápis, papel
o "seu" copo

Dê ao bébé :

21

atenção
blocos de made ira
uma caixa para guardar brinquedos

22

15 meses

18 meses

Os bébés gostam de:
andar sozinhos
objectos para arremessar
enche r e esvaziar "caixas"
responder a perguntas "chave"
exercfcios de destreza

Os Débés gostam de:

dizer não
querer agora
falar com palavras e gestos
"trepar" para as cadeiras
Dê ao bébé:
"Diplomacia" e autoridade
cadeiras
um telefone
livros de pano com bonecos

Dê ao bébé :
brinquedos para meter em caixas
a sua conversa
brinquedos para jogar com às mãos

16 meses
Os bébés gostam de :
estar de gatas
transportar coisas
brincar com areia
casinhas

19 meses
Os bébés gostam de :
trepar para tudo
ouvir música
identificar partes do corpo
objectos diversos

Dê ao bébé :
brinquedos com rodas
brinquedos macios
caixas com areia
sente-se com o bêbé no chão

Dê ao bébé :
uma caixa com objectos variados
música

17 meses

20 meses

Os bébés gostam de :
dizer adeus
brincar com água
guardar coisas em caixas
arrastar coisas

Os bébês gostam de:

segurar e levar"coisas"
encontrar objectos
lembrar-se do "ontem"
falar com quinze a vinte palavras

Dê ao bébé :
brinquedos para encher de água
brinquedos para "martelar"
o seu olhar carinhoso
carrinhos para puxar

Dê ao bébé:
"coisas" para transportar
pequenos trabalhos
"coisas" para coleccionar
a sua presença

23

24

21 meses
Os bébés gostam de:
dizer "meu"
riscar papel
apontar "coisas" num livro
virar páginas
uni r objectos
Dé ao bébé:
lápis e papel
livros com desenhos
conjunto para construções
muito simples
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22 meses
Os bébés gostam de :

identificar objectos
ver gravuras
pôr "coisas" às costas
ir aonde o chamam
atarrachar e desatarrachar
Dê ao bébé :

prateleiras para os brinquedos
ajude-o a arrumar
"puzzles" muito simples
objectos de plástico

2anos
Os bébés gostam de:

fazer frases com 3 palavras
correr
ajudar com pequenos serviços
ouvir música
trabalhos manuais
Dê ao bébé :

um ursinho ou outro boneco
um brinquedo para montar
livros, papel, lápis
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Guarda de crianças (recomendações).

3

Características das crianças ....... .
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