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Massagem
do Bebé
C U R S O  P A R A  P A I S

associação para o desenvolvimento
pessoal, social e comunitário

LUAS & FALUAS

Ligue-se com os seus
filhos de coração para
coração.
Toque-lhes com as suas
mãos, os seus olhos e o seu
coração. 
Permita que se liguem
com o mundo vivo que
respira.

Lília Pedro
FORMADORA

licenciada em Educação Especial e
Reabilitação pela FMH

Instrutora de Massagem Infantil
(CIMI), certificada pela IAIM

professora de adaptação ao meio
aquático e natação para bebés

ativista do Brincar na Ludotempo -
associação de promoção do brincar

mãe



Benefícios da
Massagem
do Bebé

a quem se destina
pais/ famílias com bebés dos 0 aos 12
meses (inclusive bebés prematuros ou
com necessidades especiais)

duração
de 60 min. a 90 min.

frequência
1 vez por semana

no. sessões
3 sessões + 1 de reciclagem (gratuita)

grupo
mínimo: 3 bebés || máximo: 5 bebés

horário
sábados às 11:00
16, 23, e 30 de Outubro

local
a indicar (Marinha Grande)

Facilita o alívio das cólicas
Facilita o sono do bebé
Equilibra o sistema imunitário
Estimula os cinco sentidos
Aumenta o vínculo pais/ bebé
Diminui a ansiedade dos pais/ bebé
Diminui as hormonas do stress
Melhora a condição da pele
Ajuda na maturação do sistema nervoso
Relaxa e tonifica
Promove a segurança parental

nas sessões apenas os pais/
familiares massajam os seus
bebés

material necessário
Toalha turca para o bebé
Muda-fraldas impermeável
1 brinquedo do bebé

Os pais deverão vestir roupa confortável de
forma a terem liberdade de movimentos,
pois o trabalho é desenvolvido
(preferencialmente) no chão.

valor do curso
sessões em grupo: €55
sessões ao domicílio: €70*

Oferta do óleo de massagem do bebé e
outros materiais de apoio

*horário a definir consoante a disponibilidade da
formadora e rotinas do bebé/ família

a técnica ensinada é a da
International Association of Infant
Massage



inscrições e
mais informações

Massagem do Bebé
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pessoal, social e comunitário
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sábados às 11:00
16, 23 e 30 de Outubro de 2021
Marinha Grande

para pais/ famílias de
bebés dos 0 aos 12 meses
(inclusive bebés prematuros ou com
necessidades especiais)

nas sessões apenas os pais/
familiares massajam os seus bebés


